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Valmennuspäällikön
katsaus
Kuluvalle kaudelle lähdettäessä jouduimme valitettavasti
toteamaan, että emme saa kasaan B- ja C- ikäisten joukkueita. Tulevaisuuden tavoitteenamme onkin ehdottomasti
saada kyseiset joukkueet palautettua, jotta saamme LeKin
pelaajapolun palautettua yhtenäiseksi nuorimmista G-junioreista aina A-junioreihin asti. Tämä on tärkeää, sillä tavoitteemme on olla tulevaisuudessa Pirkanmaan paras kasvattajaseura. Tähän tavoitteeseen pääsemisessä tärkeässä
osassa ovat joukkueiden valmentajat. Onkin ollut hienoa
nähdä kuinka sitoutuneita ja motivoituneita valmentajat
ovat joukkueidensa pelaajien kehittämisessä. Tästä kertoo
myös se, että valmentajat ovat innokkaasti osallistuneet
Jääkiekkoliiton ja yhteistyöseuramme Tapparan järjestämiin
valmentajakoulutuksiin ja niistä saatu oppi on näkynyt jäällä
pelaajien kehityksessä jo nyt.
Kaukalon puolella jääkiekkokausi 2016-2017 on jo kohta
puolivälissä. Urheilullisesti vanhemmassa päässä pelit ovat
sujuneet hyvin. A-nuoret ovat hienosti parantaneet otteitaan viimekaudesta ja kamppailevat tiukasti pudotuspelipaikasta. Uutena joukkueena LeKi perheeseen liittynyt Naisten
joukkue pelasi hienon Mestiksen karsintasarjan jääden vain
niukasti ulos lopullisesta Mestiksestä. Nuoremmassa päässä
LeKin joukkueet ovat pelanneet Hämeen alueen alkusarjoja,
Leijonaliigaa ja Tappara-Ilves sarjaa positiivisella ja energisellä otteella.

Aloitin valmennuspäällikön tehtävässä syyskuun puolivälissä Ville Nurmisen lähdettyä muihin tehtäviin. Uutta
opeteltavaa on riittänyt, mutta onneksi olen saanut paljon
apua mm. jääkiekkojaoston henkilöiltä ja Jääkiekkoliiton
henkilöstöltä, siitä iso kiitos heille!
Olen työskennellyt LeKin juniorijääkiekon parissa reilut
kaksi ja puoli vuotta hoitaen pääasiassa luistelu- ja Leijonakiekkokoulujen ohjaamista, maalivahtien valmennusta,
toimistotyötä ja jäähallin kahvion asioita. Jaoston jäsenten
kanssa olemme työstämässä minun ja junioripäällikkö Nils
Hagmanin työnkuvia siten, että jaoston jäsenet ottavat vastuuta hallinnollisista tehtävistä ja kahvion pyörittämisestä,
jotta minulle ja Nilsille jää enemmän aikaa tärkeimpään eli
urheilutoimintaan keskittymiseen.
Aiemmin toimistotöiden ja muiden tehtävien yhteydessä
olen toiminut pääasiassa yhteistyössä joukkueiden valmentajien ja joukkueenjohtajien kanssa. Siispä seuraavaksi
voisin hieman kertoa omasta taustastani jääkiekon parissa.
Olen kotoisin Kuusamosta, jossa pelasin jääkiekkoa maalivahtina paikallisessa Pallo-Karhuissa vanhempaan C-juniori
ikään asti. Tämän jälkeen edessä oli muutto Tampereelle ja
siirtyminen Ilveksen B-junioreihin ja pelasinkin Ilveksessä
seuraavat 5 vuotta. Seuraavaksi kaudeksi siirryin LeKin
Mestis joukkueeseen pelaten siellä lopulta 5 kautta. Viimeisen kauteni pelasin 2013-2014 Kooveessa Suomi-sarjaa.
Kiekkoura loppui, mutta sain mahdollisuuden tulla oppisopimuksella töihin LeKin jääkiekkojaostolle. Aloitin koulun
Varalan urheiluopistossa ja valmistun nyt joulukuun puolivälissä liikuntaneuvojaksi.







Toivotan kaikille tsemppiä loppukauteen ja nähdään hallilla!
Mikko Pätsi
Valmennuspäällikkö
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hyvä lempäälän
ja lähitienoon
jääkiekkoväki
Käsissänne on Leki jääkiekon perinteikäs kausijulkaisu,
jossa joukkueemme esittäytyvät sekä tukijamme myös. Iso
kiitos kaikille mainosmyyjille ja sisällön tuottajille yhteisestä
ponnistuksesta.

Takavuosina Lekissä tehdystä juniorityöstä ja tuottamista
saavutuksista voitte lukea tällä kertaa Markku ”Pappa” Joensuun haastattelusta.
Kuluvan kauden alku toi pari isoa muutosta jaoston hallintoon ja henkilökuntaan. Lempäälän Kisan jääkiekkojaostossa
vuodesta 1983 mukana ollut Vesa Papinsaari ei enää ole kuluvalla kaudella mukana jaostossa. Leki-kiekon osalta kyse on
merkkihenkilöistä ehkä se kaikken merkittävin. Ilman Veskua Hakkarissa tuskin olisi jäähallia, puhumattakaan Lekin
edustusjoukkue pelaamassa Mestistä. Isot kiitokset Veskulle
saavutuksista, saaduista neuvoista ja hiljaisesta tiedosta.
Syyskuussa valmennuspäällikkömme Ville Nurminen päätti
irtisanoutua ja siirtyä perheyrityksen pariin. Päätimme tällöin jaostossa, ettei uutta henkilöä etsitä Villen tilalle ja nimitimme Mikko Pätsin uudeksi valmennuspäälliköksi. Nils
Hagman toimii jääkiekon junioripäällikkönä. Teimme samassa yhteydessä myös työtehtävien jakoa jaoston jäsenten,
Mikon ja Nilsin kesken. Henkilökunnan tärkein työtehtävä
on urheilutoimintaan keskittyminen ja hallinnosta ottavat
enemmän roolia ja vastuuta jaoston jäsenet.

Seurallamme on jääkiekosta pitkät, yli 60 vuotiset perinteet. Maailma on siinä ajassa muuttunut hyvin paljon, laji on
kehittynyt myös. Valmennuksessa monet sukupolvet ovat
olleet edistämässä hienoa lajiamme. Pelaajia on myös useiden sukupolvien ajalle, pelaajapolkuja ja strategioita on ruuvattu kulloinkin näköpiirissä olevan tilanteen mukaisesti.
Käsillämme on seuran hallintopuolella merkittävä muutos.
Olemme jaostossa ja seuran jääkiekon aktiivitoimijoiden kokouksissa miettineet Leki jääkiekon hallinnon tulevaisuutta
useampaankin kertaan ja nyt voi jo sanoa että myös useamman vuoden ajan. Ja tulleet siihen lopputulokseen, että haluamme oman jääkiekon erikoisseuran nykyisen jaostomuotoisen hallintomallin sijasta. Jääkiekkojaosto on tähänkin
asti ollut hyvin itsenäinen, meillä on omaa henkilökuntaa ja
olemme vuosikausia vastanneet omasta budjetistamme.
Hallintomuutos on tarkoitus tehdä ensi kesänä, kuluva
kausi pelataan seuran hallinnon osalta kuten ennekin, mutta
seuraavalle kaudelle 2017-2018 on tarkoitus startata oman
  "" #$ #%&&##  
sääntöjen mukaiset käytännöt ja päätösten hyväksynnät
%'" ( )" $&&%" %&&)%%'"&##" toimintaamme on määrätietoinen ja tavoitteellinen jääkiekon kasvattajaseuratoiminta, se on johtoajatuksemme nyt
ja myös uudessa seurassa.

Hallilla nähdään!
Mika Heikkilä,
Jääkiekkojaoston pj.

Kausijulkaisu (2016-2017)
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KIITÄMME KAIKKIA JULKAISUUN OSALLISTUNEITA TAHOJA
TOIMINNAN TUKEMISESTA!

4

2016-2017

Lekin luistelukoulu
LeKin luistelukoulu järjestetään lauantaiaamuisin Lempää# )"## :> #& R//(:/// #& #%#%&%#% #&"kuun alussa ja se kestää maaliskuun loppuun. Luistelukouluun
on osallistunut lapsia noin 40, joiden lisäksi mukana jäällä on
ollut vanhempi tai sisarus auttamassa. Väkeä ja vauhtia jäällä
on siis riittänyt!
Luistelukoulun tarkoituksena on opettaa luistelun perusasioita erilaisten leikkien, tekniikkaharjoitusten sekä pelien
kautta. Syksyn kohokohtana on tähän mennessä ollut Halloween-viikonloppuna pidetyt naamiaiset, johon kaikki saivat
halutessaan pukeutua valitsemallaan tavalla. Jäällä viilettikin
erilaisia noitia, luurankoja, ritareita ja muita hahmoja.

Luistelukoulun viimeinen kerta ennen joulua on lauantaina
17.12. Korvatunturilta kantautuneiden tietojen mukaan myös
joulupukki olisi tulossa vierailulle katsomaan kuinka lapset
ovat syksyn aikana luistelukoulussamme kehittyneet!
Joulun jälkeen luistelukoulu starttaa jälleen lauantaina 7.1. ja
kevätkausi jatkuu aina maaliskuun 25. päivään asti.
Tervetuloa mukaan kaikki luistelusta kiinnostuneet tytöt ja
pojat!
Terveisin,
luistelukoulun väki

Leki Leijona-kiekkokoulu
luistelun harjoitteleminen.
Marraskuun alun Leijona-kiekkokoulun harjoituksen aluksi
Lempäälän jäähallissa nähtiin komea näky, kun kaukalon täyttivät LeKin kaikki joukkueet Leijona-kiekkokoululaisista aina
Naisten ja LeKin edustusjoukkueen pelaajiin asti.
Leijona-kiekkokoulun kevätkausi starttaa 10.1.2017
ja ilmoittautuminen avataan joulukuun alussa osoit" WWW#&XY
kiekkokoulu. Kevätkaudella
Leijona-kiekkokoulun
harjoitukset ovat tiistaisin
18.20-19.20.
Toivotamme kaikki syyskaudella mukana olleet,
sekä uudet tytöt ja pojat
tervetulleiksi osallistumaan
Leijona-kiekkokoulun kevät-kaudelle!

LeKi on mukana Suomen Jääkiekkoliiton Leijona-kiekkokoulussa, joka pidetään Lempäälän jäähallilla tiistaisin klo 18.2019.20.
Suomen Jääkiekkoliitto ylläpitää valtakunnallista Leijonakiekkokoulua, jossa myös Leki on mukana.
Aloitimme Leijona-kiekkokoulun lokakuun alussa ja syyskausi loppuu joulukuun 20. päivä.
Kiekkokoulussa jäällä on viilettänyt reilu 40 lasta iältään 5-10
vuotta ja on ollut hienoa seurata, kuinka lapset ovat kehittyneet jo nyt isoin harppauksin!
Leijona- kiekkokoulun päätavoitteena on saada kiekkokärpänen puraisemaan lapsia ja
saada heille hauskaa touhuamista jäällä. Samalla opetellaan
jääkiekon perustaitoja, kuten
luistelutekniikoita, kiekonkäsittelyä, harhauttamista, syöttämistä ja laukomista. Näitä onkin
harjoiteltu erilaisten ratojen,
pelien ja leikkien avulla. Syyskaudella painopisteenä on ollut

Terveisin,
Kiekkokoulun ohjaajat
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Hyllypäädyt

Hyllyvalmiit
myyntieräpakkaukset
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www.minimani.fi/perhe

®
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Kuvassa Lekin joukkueet
jäällä marraskuussa 2016.
Etualalla Leijona-kiekkokoululaiset,
siitä taaksepäin alkaen Gjunioreista aina
aikuisiin A-junioreihin sekä edustusjoukkueen
pelaajiin.
Kuvassa on yli puolet Leki-kiekkoilijoista.
Kaikkiaan Lekissä pelaa jääkiekkoa
lähes kolmesataa lasta ja aikuista, kun mukaan lasketaan myös Leijona-kiekkokoulun ja
edutusjoukkueen pelaajat.
Uudet pelaajat ovat aina tervetulleita
Lekin riveihin! Ks. joukkueiden yhteystiedot
sivulla 43.
8
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LeKin kiekkoleiri
kesäkuussa
Lekin kiekkoleiri järjestettiin viime kesäkuussa juhannuksen jälkeisellä viikolla. Leirillämme nuoret kiekkoilijat pääsivät kolmen vauhdikkaan leiripäivän aikana harjoittelemaan
henkilökohtaisia laji- sekä pelitaitojaan sekä oheisharjoittelussa jääkiekossa tarvittavia fyysisiä ominaisuuksia. Leiripäiviin sisältyi myös paljon pelejä ja leikkejä, kuten leiriläisten
kestosuosikiksi noussut kaupunkisota liikuntahallissa.
Suomalaisia huippukiekkoilijoita kävi vierailemassa leirillä
jokaisena päivänä. Ammattilaiset osallistuivat yhdessä kiekkoleiriläisten kanssa jääharjoituksiin ja oheistoimintaan jakaen kiekko-oppiansa sekä viettäen hauskaa leiripäivää lasten
kanssa.
Kesäkuun leirillä vierailivat mm. maalitykki Olli Palola,

joka jakoi vinkkejä maalintekoon, Ilveksen kapteeni Sami
Sandell, Kärpissä tällä hetkellä pelaava Tommi Välimaa, Naisten maajoukkueen kapteeni Jenni Hiirikoski ja LeKin Mestisjoukkueen kapteeni Sami Laakso, joka osallistui myös leirin
päätöspeliin. Kysymysten tulva vierailijoille oli ehtymätön
pukukopissa ja kaikkien vierailijoiden nimikirjoitukset olivatkin erittäin kysyttyjä leiriläisten keskuudessa!
Leki järjestää jääkiekkoleirin jälleen kesäkuussa 2017. Leirin tarkka päivämäärä ilmoitetaan tammikuun alussa samalla, kun ilmoittautuminen avataan seuran kotisivulla osoit" WWW#&X '$%#&" %""  Z
Terveisin,
Kiekkoleirin ohjaajat
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Kiekkokonkari
Markku Joensuu tiivistää:
”Kun pyramidin pohja on leveä,
on sen kärkikin terävä”

Lempääläisestä jääkiekosta tulee vuonna 2016 mieleen ai" %'""$" [&$" "&"> ["#)& [%)%&'"?
runsaasti innostunutta taustaväkeä pikkutenavissa touhuamassa, upeita maan huipulla pelaavia LeKi-kasvatteja tyyliin
' ""["#"?  ""? &&" %&& )" &&" &[panen, nuorekas ja yritteliäs LeKin Mestis-joukkue sekä hyvässä kunnossa olevat puitteet Hakkarissa pelata ja treenata
maan seuratuinta joukkuelajia.
Tummia pilviäkin Lempäälän taivaalla on, niistäkään ei ole
 $"" Q  & & "%& $"'%" )%&reissa eli B- ja C-nuorissa. Toinen on seuraorganisaation kipuilut, jotka heijastuvat vääjäämättä tekevään portaaseen.
Kolmantena uhkana lajille on jääkiekon harrastamisen hinnan kalleus.
Mitä miettii jääkiekon tilasta vuoden 2016 LeKin ”Vuoden
tekijä” Markku Joensuu, jonka perspektiivi lajiin ulottuu aina
1950-luvulle saakka.
- Aloitin kiekkoilun 1950-luvulla nyt jo manan majoilla olevassa Lempäälän Kirissä. Kisaan siirryin vuonna 1965, siitä
saakka olen ollut jossain roolissa mukana yhtä välivuotta lukuun ottamatta.
Markku Joensuuta kutsutaan jäähallin liepeillä osuvalla
lempinimellä ”Pappa”. Joensuun kiekkoura alkoi totta kai
pelaajana ja hyökkääjän vipellystä kesti vuosikymmenestä
&? %  $ %% '&&# $"#")" %tusjoukkueen peräsimessä ”Pappa” toimi useaan otteeseen,

=>  F * 

Y ]

mutta myös junnupuoli on läpikotaisin tuttu sektori. Lisäksi Joensuu on huseerannut eri taustatehtävissä esimerkiksi
jääkiekkojaostossa, emoseuran johtokunnassa sekä jäähalliyhtiön hallituksessa.
- Yksi kausi, taisi olla 1986 – 87, jäi kiekkotoiminnasta väliin
kun rakensin omaa taloa Hulauteen. Nyt toimin Sevan Jan-

=> *
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marraskuun puolivälissä toki ole ollut kummoista, tätä juttua kirjoitettaessa Kisa on Mestiksen jumbona.
- Se, että operoidaan nuorilla pelaajilla on ihan hyvä juttu.
Mutta niin kovassa kilpaurheilusarjassa kuin Mestis on, ovat
tuloksetkin tärkeä. Junnuista miehiin kypsyminen vie oman
aikansa, se on tällä kaudella selvästi nähty. Joukkue kaipaa
kovuutta, jolla pelejä ratkotaan, näkee Pappa Joensuu Mestiksen tilanteen.
Kun nostetaan katsetta ensi vuosikymmenen puolelle, on
jääkiekolla edessä haasteita taistelussa nyky-yhteiskunnan
muita houkutuksia vastaan. Muut lajit vetävät nuoria puoleensa. Jääkiekon harrastamisen kalleus on tunnustettu
kipukohta lajissa. Jotkut liikunnallisetkin vanhemmat eivät
ohjaa jälkikasvuaan jääkiekkoon, kun laskevat mitä toiminta
maksaa pitkässä juoksussa.
- Esimerkiksi salibandy on kova haastaja jääkiekolle. Jos ja
kun kiekkoilu haluaa puolustaa asemaansa mahtilajina, on
toiminnan kiekkoseuroissa oltava entistä laadukkaampaa ja
ammattimaisempaa.
- Jos haluaa lätkässä huipulle, jollainen on mielestäni jo esimerkiksi aikuisten Mestis-taso, pitää sekä harrastajan itsensä ja hänen vanhempiensa sitoutua vaativaan polkuun monessakin mielessä.
- Uskon ehdottomasti jääkiekon pysyvän kansan lempilapsena edelleen, sen eteen tulee tehdä joka tasolla töitä
ja nähdä koko urheilun kenttä entistä laajakatseisemmin ja
monipuolisemmin, lataa Markku ”Pappa” Joensuu painavia
mielipiteitä.
Juha Raunio

nen apuna 2004 – 05 syntyneiden poikien valmennustiimissä.
Joensuuta ei tarvitse houkutella kertomaan ajatuksistaan
jääkiekon nykyhetkestä. Kun on täysillä mukana ja asioita
mielessään funtsii, ovat mielipiteetkin punnittuja.
- Olen syvästi huolissani, että Kisasta puuttuu itse asiassa
neljä ikäluokkaa haarukasta 1999 - 2002. A-nuorilla pyyhkii
$?  ['&X#" & &%% *(["" "&"?
mutta se ettei Kisalla ole C- tai B-junnujoukkuetta, on ennenkuulumatonta.
- Pyramidilla tulee olla leveä pohja, niin kärkikin on silloin
'$ #?   [%"[[%#&" & "''"")" )"
toiminta on niissä laadukasta, ei lopettamisia tai massasiirtoja muualle pääse tapahtumaan.
- Tampere vie jokaisesta ikäluokasta lahjakkaimmat ja työ# "$'?  & &##%  )& $%& 
ikäluokkaa kohden siirtymisiä tulee neljästä viiteen pelaajaan, mutta siitä huolimatta pelaajamassaa pitäisi riittää jokaiseen ikäluokkaan Lempäälässäkin, teesittää Joensuu.
Lempäälän harrastuspuitteista Joensuu ei moitteen sijaa
löydä. 21 vuotta toiminnassa ollut jäähalli on asiallinen ja
Hakkarin muut puitteet mahdollistavat lajin laadukkaan harrastamisen.
- Lempäälähän on maantieteellisesti ja liikenteellisesti lähes
paras paikka harrastaa jääkiekkoa. Puitteet ovat ihan kunnossa.
Mestis-lätkääkin Joensuu seuraa kaudesta toiseen silmä
kovana. Nykyjoukkue on nuori, linja on valittu, että pääosin
pirkanmaalaisilla nuorilla pelaajilla edetään. Menestys ei
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Tom Olli
Toimitusjohtaja
050 322 1195
tom.olli@umyhtiot.fi

REALPARKIIN RAKENNETAAN KORKEALUOKKAISIA TOIMITILOJA
RealPark on toimitilakeskittymä Suomen logistisessa keskipisteessä.
Alueella toimii jo nyt yli 20 tunnettua yritystä, jotka tarjoavat palveluitaan
ammattilaisille sekä kuluttajille. RealPark palvelee hyvien liikenneyhteyksien läheisyydessä eri toimijoiden tarpeita ja mahdollistaa synergian sekä joustavan kehittymisen edellytykset. Ota yhteyttä ja nosta
yrityksesi uudelle tasolle!

WWW.REALPARK.FI
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Taustajoukot:
Jaakko Kolari (valm), Jani Petäkoski (valm.), Mika Kolehmainen (valm.), Jani Sällinen (vastuuvalm. 10),
"' &' `$"%%$"# /Rc? & & `)&)&c? *" & `)&)&c
Takarivi:
*& *#?  &#"? =#& &'? #& q? &&" &#"? &" *'"#? &[" "#?
'& ? *"x &#&["? "' &? # &? %% ")"
Keskirivi:
% &?  *'&?  &? # [[&?  "%"&? % "'"&? # *&?
#$' &?  *? &&" =#%? "[& %%#"? &&[ z"##%? #" ? # %%)'$
Eturivi:
"% &#"'? %% &? & *"#"&'[? *" #"? #" =%&'?  ##? {& "#&[?
Lauri Kuusela, Niko Saari.
Kuvasta puuttuu: '& q##? " &#&[" `$"#c? % ")" `%&#c? " =#% `%&#c? " "%"& `%&#c?
Mika Malkakorpi (huolt), Miikka Kuusela (valm), Kimmo Löytänä (rahastonhoit.)

LeKi G09
Leki G-joukkueessa pelaavat ovat syntyneet pääasiassa
vuosina 2009 ja 2010, eli he ovat eskarilaisia ja ekaluokkalaisia. Joukkueesta puolet pelasi jo viime kaudella ja toinen
puoli on liittynyt joukkueen vahvuuteen tämän kauden alkaessa. Joukkueeseen kuuluu 36 innokasta pelimiestä ja tuplamäärä tukijoukkoja.
Viime kausi päättyi huhtikuun lopulla, jonka jälkeen jatkoimme jääharjoittelua touko-kesäkuun ajan vapaaehtoisilla
pelijäillä kerran viikossa. Kesätauon jälkeen uusi kausi alkoi
elokuun alkupuolella. Harjoittelemme jäällä kahdesti viikossa sekä lisäksi viikonloppuna oheisharjoittelun merkeissä.
Tavoitteemme on herättää pelaajissa oikeaa urheiluhenkeä
ja pysyvää harrastusta jääkiekkoon sekä muuhun urheiluun
reilun pelin periaattein.

Pelit ovat harrastuksen suola. Joukkueemme pelaa Tappara-Ilves –sarjaa 09- ja 10-ikäluokissa, molemmissa kahdella
peliryhmällä. Lisäksi olemme kauden aikana pelanneet harjoitusotteluita sekä osallistuneet turnauksiin. Kauden ollessa puolivälisää, on pelejä vielä runsaasti jäljellä ennen kauden päättymistä.
Hallille on aina kiva tulla! Meille jokainen treenipäivä on vähintäänkin huippua, ja pelipäivät ne vastaa juhlaa ovatkin!
Kiitos aktiivisille vanhemmille ja joukkuetta eri tavoin tukeneille! Ilman teitä tämä ei onnistuisi.
Terveisin, joukkueen taustajoukot
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TÄYDEN PALVELUN LUKKOLIIKE
PALVELUKSESSANNE

Ruokailua koko perheelle kartanomiljöössä!
Perhejuhlat, Catering, Lounas, À la Carte

• avainpesät,
ovenpainikkeet
• vetimet, ovensulkimet
• ovipuhelimet,
oviautomatiikka
• avaimet, sarjoitukset
• huollot, aukaisut,
korjaukset

Tervetuloa nauttimaan!
Ravintola Villa Hakkari
Kuokkalantie 5
37550 Lempäälä
p. 010 3253091
ravintola@villahakkari.fi
www.villahakkari.fi

• kv- ja hälytyslaitejärjestelmät
• kamerat
• räätälöidyt metallityöt
Meiltä saat
myös Bonusta
S-Etukortilla
käteis- ja
korttiostoista.

Lempääläntie 21, Tampere
( Koivistonkylän Prisma )
toimisto@lukkoluket.fi | lukkoluket@lukkoluket.fi
Puh. (03) 375 3225 | www.lukkoluket.fi
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LeKi F07/F08
samalla kannustaa heitä harrastamaan ja liikkumaan.
Porukalla on pilke silmäkulmassa ja tekeminen on hauskaa
ja positiivista niin pojilla, kuin vanhemmillakin.
Mukana on myös iso joukko yhteistyökumppaneita ja aktiivisia vanhempia joiden ansiosta saamme pojille mahdollisuuden jääkiekon harrastamiseen.
Tämä on mielekästä liikkumista, harrastamista ja haasteita hyvässä seurassa johon jokainen saa tulla juuri sellaisena
kuin on.
Toivotamme kaikki juniorikiekon ystävät seuraamaan
edesottamuksiamme Lempäälään talven mittaan.

LeKi F07/08 on kahdesta ikäluokasta koostuva joukkue, jos" & $ [#' Q [#' &"" $"%")"
mittaa Ilves-Tappara sarjassa, kaksi jääkiekkoliiton järjestä )&"#|" ]+ "')"" )" " )&%%" )&"#|" ]: "')""
Pojat saivat kaikki kertaheitolla kourallisen uusia kavereita, kun mukaan saatiin paljon uusia poikia jotka löysivät
paikkansa hyvin nopeasti. Tutustuminen aloitettiin kuivaharjoittelulla elokuun alussa Hakkarin hiekkakentällä ja jäälle
siirryimme siitä muutaman viikon päästä.
Jäällä harjoittelemme paljon luistelua ja pelaamisen taitoja
} [$ $&" )"%" " ' }Y'
Tavoitteenamme on opettaa pelureille jääkiekon saloja ja

Kiekkoterveisin, LeKi F07/08 taustajoukot
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LeKin E06
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LEKI E06
  /; & [&'%"? )&" & $  
ja eteenpäin mennään koko ajan pilke silmäkulmassa. Aloitimme viime kauden tapaan treenit jo elokuussa. Harjoittelemme 3 kertaa viikossa sekä jäällä että oheisharjoitteiden
muodossa jään ulkopuolella. Tällekin kaudelle olemme saaneet monta uutta pelimiestä mukaan ja mukana on tällä kau##" : "$" [#"")"" "##%  "#% +
AA-sarjaan. Lisäksi olemme menneillä kausilla järjestäneet
oman turnauksen sekä tehneet muutaman turnausmatkan.
Tänäkin vuonna on vastaavia reissuja suunnitelmissa. Olemme kiekon ohella tutustuneet yhdessä myös muihin lajeihin
ja järjestäneet muutakin yhteistä touhua joukkueen kesken.
Joukkueessa on tavoitteena, että kaikissa tapahtumissa on
hauskaa. Ollaan tosissaan, mutta ei vakavissaan!
Kiitokset tukijoillemme tässä julkaisussa ja muissa yhteyksissä!
Kiekkoterveisin! -LeKi E06

Asuntokauppaa vuodesta 1986
Lempäälässä ja ympäristössä.

Tampereentie 25, 37500 LEMPÄÄLÄ
03-375 3533, GSM 0400-630 440
Teemme myös perukirjat, perinnönjaot, ositukset,
kauppakirjat, lahjakirjat, testamentit ym.

 
Tervetuloa palveltavaksi.
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Suomalaista rakennussuunnittelua
yli 35 vuoden kokemuksella

Lounasruokala

Kiito-Köökki
Kytömaankatu 2
Tampere
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Junnuna jäällä
Karjala-turnauksessa
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Ylärivi vas. $"# " $"? %&# %" *##? %%" ""%? '" "#&? & "["? =#)" "#"?
#& #&? = =#"? %&# "'& &'&? $"# " Q#
Keskirivi vas. &&" "#&? '" '#? "%' $"? =#)" =&? %%" #"{? *" ='"? "' ""'
alarivi vas. "%' #$&? '% &'&? {& #"? ="#' "&? # Q#? & *##? "' '&

LEKI E1
Kaudella 2016-2017 : )&%%"  > %"" & +/
pelaajaa.
Joukkue harjoittelee jäällä 3 kertaa viikossa sekä osallistuu
)&#& : ("#% "')"" )" $# # [#"taan harjoituspelejä, joten harjoitus- ja pelitapahtumia kauden aikana tulee reippaasti.
Tavoitteena on tietysti harjoitella jääkiekkoa, mutta siinä
samalla opettaa myös sosiaalisia taitoja sekä ryhmässä toimimista.
Joukkueenjohtajan ominaisuudessa kiitän KAIKKIA taustavoimia, jotka tekevät arvokasta, välillä raskastakin mutta antoisaa vapaaehtoistyötä lasten harrastuksen parissa.
Tervetuloa jäähalliin kannustamaan!
Jojo Petri
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TERÄSTOIMITTAJASI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA

We bring fresh perspectives
to engineering challenges.*
*Engineering with a difference
www.etteplan.com

SÄHKÖ KUULUU KAIKILLE
www.sahkolaitos.fi
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LeKi D 03-04
LeKi 03-04 joukkueen vahvuus tällä kaudella on 23+3. Puo# [#"")" & /}  )" [%&# /  /}>
[#""$"  "#%"')"" : "&##" )" /> +
tasolla.
Kuluva kausi aloitettiin elokuussa aloitusleirin merkeissä ja
siitä lähtien on menty sata lasissa.
Joukkueemme tekee paljon yhteistyötä HC Nokian 03 junnujen kanssa ja LeKi poikia voikin nähdä pelaamassa myös
HC Nokian paidassa ympäri Pirkanmaata.
Joukkueemme 04 pelurit isännöivät tulevana Loppiaisena
$%" #'{"" ""[%$" + )%%)" )" &$&tamme kaikki tervetulleiksi seuraamaan ystävyysottelua
[# *"% '"## &'"" :+/:< #& :>+/ "#"en

Koskikellujat.fi
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MARKKINOIDEN

TEHOKKAIN
18V PORAKONE
VÄÄNTÖÄ 136 Nm

VARATTU,
LEKI
JÄÄKIEKKO
KIITTÄÄ!

PORA-/RUUVINVÄÄNNIN DS 18DBL2
Hiiliharjaton
moottori

Ylikuormitussuojaus

RFC-turvaominaisuus

Kolmen vuoden takuu
sähkö- ja akkutyökaluille,
akuille sekä latauslaitteille
ilman rekisteröitymistä
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Ulrichehamn Lempäälän
ystävyyskunta
Yhtä kaikki, jälleen näkemisen iloa oli hieno seurata ja tappiosta huolimatta yhteiseen ruokailuun pelin jälkeen mentiin
hymyssä suin.

Lempäälän Kisalla on yli kymmenvuotiset perinteet yhteisq %&"#" #'{" ] )&%% "" #'{" & [# $%" %&" )" %%nilleen saman kokoinen pitäjä kuin Lempäälä.

Lauantaina vuorossa oli koko päivän kestävä turnaus ja ensimmäiseen peliin lähdettiin valmistautumaan jo aamu seit# =""" &# ]> )&%% )" ## ##" "[[&"
sisuuntuneina pojat pelasivat selkeästi vetreämmällä jalalla
ja ottivat voiton kotiin selvin lukemin 5-1. Toisen ottelu tasa[# )" &#" &#% $&& $"'$" ["" X""#" )&" $""" %# F "# %"" "&" %&#""
vastustaja oli piirun verran parempi ja vei voiton lukemin 1-3.
""" &# [ [$?  [# #&>// ""%##" )"
X""# #& :R>//?   #  )" ]> [& "nustusten saattelemana hopeapysti nostettiin kattoon voittajan elkein. Hopea ei todellakaan ollut häpee!

' ]> :}Y + )&%% & $'"##%   %'"uksessa Lempäälässä uudenvuoden ja Loppiaisen välissä. Ja
saman ikäluokan LeKi-juniorit ovat seuraavana syksynä käy [#"""" #'{""
  /}(/ )&%% q $ &[["" '%&"#""
vieraita Lempäälässä perinteisen ystävyysottelun, turnauksen ja illanviettojen merkeissä ja tänä syksynä oli vastavierailun vuoro.
Matkan suunnittelu aloitettiin heti kauden alussa ja se olikin varsin helppoa sillä vinkkejä ja kokemuksia edellisiltä
reissaajilta oli runsaasti ja näin ollen matkaohjelma noudattikin lähes täysin aikaisempien vuosien
ohjelmaa.
Pelaajien vanhemmista lähti myös mukava joukko kannustajia mukaan joten melkein täydellä
%##" "'" "" & #'{""
torstai-iltana 29.9.
Perjantaina saavuimme puolen päivän aikaan Ul'{"? )&" #&%"" )" % [%'"
jälkeen aloitimme valmistautumisen ystävyysotteluun. Pitkä matkustaminen näkyi ja tuntui po)" )" %" "& )# "$% ]>##
numeroin 7-6.
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TERÄSTOIMITTAJASI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA
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Lempäälän Kisa Ajuniorit
Joukkueemme osallistuu kuluvalla kaudella Nuorten Mes )" &# &$ ""   & &nen kausi Nuorten Mestiksessä ja tavoitteet korkeammalla
kuin viime kaudella.
 $"[[%" "#"% "')&%"% %)% &)"% ""
juhannukseen saakka, jonka jälkeen alkoi omatoiminen harjoittelujakso.
Heinäkuun lopulla aloitimme jääharjoittelun ja ensimmäiset
treenipelit pelasimme elokuun puolivälissä.
Kesäringissä oli mukana liki 30 pelaajaa ja sama tahti jatkui
jäätreenien alettua.
Näin marraskuun loppupuolella olemme pelanneet yli kolmanneksen otteluista ja oppia on tullut. Ottelut on ollut välillä aikamoista puolustustaistelua, mutta pikkuhiljaa olemme
päässeet rytmiin mukaan. Pistemäärä on tällä hetkellä korkeampi kuin vuosi sitten ja tahdin pysyessä samana ylitämme 50 pisteen rajan sarjan lopussa.
Joukkueen vahvuutena on ollut yhtenäisyys, sinnikkyys ja
hyvä joukkuehenki.

Kova työnteko on jo tuottanut hedelmää ja se näkyy monen
pelaajan kehityksessä.
Qq "[["'" ()%&' "" )"%% q %#%van kauden, tosin kuluvan kauden aikana Nuorten liigasta
on ollut käytössämme vähemmän pelaajia verrattuna edelliskauteen.
Myös terävän pään toiminnassa tapahtui pieniä muutoksia.
Vastuuvalmentajana jatkaa ikinuori Hannu Juppala kavereinaan Hannu Hukki sekä Nils Hagman. Maalivahteja on ohjaillut vuorotellen Mikko Pätsi ja Tomi Nenonen.
Huoltopuolella jatkaa vanhat sotaratsut Kimmo Pantti ja
Jari Nuora sekä oppia on saamassa Markus Salminen. Joukkuetta johtaa Vesa Saarinen ja turvallisista kuljetuksista vastaa Hämeen Turistiauto Oy onnikkakuskinaan Kari Kuusisto.
Näillä mennä porskutellaan eteenpäin kohti kevättä ja uusia
haasteita.
Tervetuloa seuraamaan viihdyttävää Nuorten Mestistä LeKi
Areenalle aina kevääseen asti.
Jojo Vesa 20.11.2016
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LEKI A KOTIOTTELUT
KEVÄÄLLÄ 2017
7.1 LA LEKI – KEUPA/PELIKAANIT
14.1

LA LEKI – KJT-HAUKAT

21.1 LA LEKI – K-KISSAT
4.2

LA LEKI – TUTO HOCKEY

9.2

TO LEKI – KOOVEE

21.2

TI

5.3

SU LEKI – VIERUMÄKI UNITED

LEKI – KOOVEE

Tervetuloa katsomaan
taitokiekkoa Masku-Areenalle.

LEKI A:n TUTTU
JA TURVALLINEN
YHTEISTYÖKUMPPANI
JO VUOSIEN TAKAA
HÄMEEN TURISTIAUTO OY
MAALARINTIE 3
37830 AKAA
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Lekin likat 2016-2017
Aloitimme kesätreenit toukokuussa silloisen Lekin valmennuspäällikön Ville Nurmisen johdolla. Koko kesä tehtiin töitä
kovalla sykkeellä. Pidimme yhteisiä treenejä 3 kertaa viikossa, jotta meillä olisi mahdollisimman hyvät eväät tulevaan
kauteen. Samalla treenit auttoivat meitä tutustumaan toisiimme ja nostamaan ryhmähenkeä. Olimme ennen kesätreenien alkua toisillemme lähes tuntemattomia, koska tulimme Lekiin monista eri joukkueista ympäri Suomen. Saimme
hyviä tuloksia aikaiseksi, joka näkyi joukkueestamme heti
kauden alkaessa. Keräsimme otteluista tärkeitä pisteitä, ja
taistelimme mestiksen karsintasarjassa loppuun asti mestispaikasta, mutta ikävä kyllä sitä ei tällä kaudella hellinnyt.
Loppukausi menee naisten suomisarjaa pelatessa. Tavoitteenamme on suomisarjan mestaruus ja sen me myös otamme.

Keväällä 2016 syntyi idea joukkueesta – joukkueesta, joka pelaa tavoitteellisesti, muttei totisesti. Me säilytämme pelaamisessa selkeän tavoitteellisuuden, mutta samalla pidämme
#?   & "## $" '"" "''"% 
  "["" '$ $"" $## X### &"
kannustaen. Pelaamme siis tosissaan, muttei totisesti.
Kesän aikana pidimme aloituspalaverin, jossa kävimme läpi
pelaajatilannetta. Pelaajapula vaivasi aluksi joukkuettamme,
mutta syksyn aikana saimme joukkueeseen kaipaamaamme vahvistusta. Pelaajia on rosterissa tällä hetkellä noin
parikymmentä. Kaikilla likoilla on pelaajataustaa – toisilla
enemmän ja toisilla vähemmän. Joukkueemme on hyvin monimuotoinen, sillä osa ovat siirtyneet harrasteen puolelta ja
&" %&'"" *> )""%" & q $ #"")" 
on selkeästi joukkueemme vahvuus ja arvostamme erilaisuutta.
Aloituspalaverissa asetimme itsellemme myös selkeän tavoitteen. Tavoitteenamme on pelata tulevaisuudessa mestistä. Jotta pääsisimme mestiskuntoon, on tehtävä töitä.

Tiia

35

2016-2017

LEKIMESTIS 2016-17
Maalivahdit:

Hyökkääjät:

30 Christian Heljanko
35 Ville Nieminen

3 Santeri Vuoti
7 Ismo Nikkinen
9 Joona Luoto
Puolustajat:
11 Jesse Pelamo
4 Jere Marjamäki
12 Juuso Rämö
6 Niklas Kumpu
13 Tuomas Koskinen
10 Vilho Virmavirta ”A” 20 Valtteri Järviluoma
18 Jimi Kuronen ”A”
21 Sami Kaislehto
26 Tuukka Laakso
22 Janne Seppänen
40 Mikko Saikkonen
23 Juho Liuksiala
44 Markus Haapanen 25 Sami Laakso ”C”
27 Anton Levtchi
Huolto ja fysio:
51 Jaakko Kerisalmi
55 Tomi Iso-Mustajärvi
Tom Fagerholm
Matti Rinne
Julius Joensuu
Visa Luoma
Markku Niemi

Valmennus:

Päävalmentaja Miikka Kuusela
Valmentaja Juha Selin
MV-valmentaja Pekka Korhonen
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LeKin Mestisjoukkue on kaudelle 2016-17 kasattu
suurimmalta osin pirkanmaalaisista nuorista
tulevaisuuden lupauksista. Lekiläisittäin
seurattuna ehdottomasti mielenkiintoa lisäävät
LeKin omat kasvatit, joukkueen kapteeni Sami
Laakso ja Joona Luoto. Päävalmentaja Miikka
Kuusela puolestaan toimi LeKin kapteenina
ensimmäisellä Mestiskaudella. LeKi pelaa jo
kunnioitettavasti kymmenettä kautta Suomen
toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Mestiksessä ja
juhlakauden kunniaksi lauantaina 14.1
pelattavassa LeKi – Hokki –pelissä nostetaan LeKiikoni Lassi Mattilan pelipaita Lempäälän Jäähallin
kattoon. Toivottavasti siinä pelissä, kuten myös
muissakin LeKin kotiotteluissa nähdään paljon
LeKi-junioreita kannustamassa kotijoukkue
voittoon!
LEKIN LOPUT RUNKOSARJAN
KOTIOTTELUT:

LA 10.12 LEKI – IPK
KE 14.12 LEKI – HERMES
PE 16.12 LEKI – JOKIPOJAT
PE 30.12 LEKI – K-VANTAA
PE 6.1 LEKI – PELIITAT
LA 14.1 LEKI – HOKKI
LA 28.1 LEKI – ROKI
KE 1.2 LEKI – KEUPA HT
LA 4.2 LEKI – IPK
KE 15.2 LEKI – SAPKO
KE 22.2 LEKI – TUTO
PE 3.3 LEKI – HOKKI
LA 11.3 LEKI – JYP-AKATEMIA
Seuraa LeKiä: lekimestis.fi ja somessa Facebook, Twitter, Instagram, Youtube

#SAUKKOPERHE
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Tampereentie 272
37560 Lempäälä
puh. 010 5488 020
fax.03 367 7247
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YHTEINEN LEKI-ILME
Lempäälän Kisan jääkiekkopuolen ensisijainen tavoite on
kasvattaa urheilulliseen elämäntapaan oppineita lapsia ja
nuoria. Haluaisin LeKin olevan ennen kaikkea seura, jossa
mahdollisimman moni lapsi innostuu liikkumisesta sekä urheilusta ja samalla mahdollisimman monelle innokkaalle
lapselle pystytään tarjoamaan edellytykset kasvaa hyviksi
urheilijoiksi. Tämä vaatii LeKin sisäistä laadukasta toimintaa
sekä saumatonta yhteistyötä kotien ja koulujen suuntaan.
Urheilusta innostuminen vaatii lapsena ilon ja hauskuuden
kokemuksia liikkumisesta sekä itse urheilemisesta. Ilon ja
hauskuuden ansiosta lapset pysyvät mukana liikunnassa ja
urheilussa mahdollisimman pitkään. Kasvattajina meidän
tehtävämme on tarjota lapsille ja nuorille onnistumisen sekä
yhteenkuuluvuuden tunteita yhteisössä, joka on turvallinen,
oppimista ja kokonaisvaltaista kehittymistä tukeva ympäristö. Toivottavasti LeKi seurana pystyy vastaamaan tähän
haasteeseen jatkossa entistä paremmin.
Lempäälässä on erinomaiset mahdollisuudet oppia ja kasvaa
tulevaisuuden huippu-urheilijoiksi oikeita arvoja kunnioittaen. Tästä meillä on loistavina esimerkkeinä Marko Anttila ja
Henrik Haapala. Molemmat katsovat silmiin tervehtiessä,
ovat auttavaisia ja iloisia, mutta samalla myös kehonkieleltään kokonaisvaltaisesti urheilijoita. Hyvät esimerkit löytyvät myös tämän hetken Mestis-joukkueen LeKi-kasvateista.
Joona Luoto ja Sami Laakso ovat itseohjautuvia urheilijoita,
joiden päivittäinen työ ja arkinen aherrus ovat huipputasolla. Molemmilla on varmasti oma polkunsa kuljettavana jääkiekkoilijoina, mutta lisäksi elämänarvot tuntuvat olevan
kohdallaan. Perheet ovat tukeneet Luodon ja Laakson harrastusta, mutta samalla myös koulupolku on hoidettu kunnialla. Kaikki ei ole ollut, eikä ole jatkossakaan yhden kortin varassa. Mahdollisuudet huipulle pääsemiseen on silti annettu
niin kotona kuin seurassa, eikä koulukaan ole ollut esteenä
ammattimaiselle urheilemiselle.
Toivon sydämestäni kaikille LeKin jääkiekkotoimijoille
jaksamista arjen ahertamiseen. LeKin tehtävä on tarjota
mahdollisimman hyvät olosuhteet Leijonakiekkokoulusta
Mestis-joukkueeseen asti. Kaikkia junnusakkeja ja Mestisjoukkuetta tarvitaan Hakkarissa. Tehdään yhdessä toiminnasta hauskaa, perhekeskeistä ja avointa, vaikka toiminnassa olisikin selkeät tavoitteet urheilijana kehittymisen osalta.
Vedetään ylpeinä LeKin toppatakit ylle, pipat päähän ja nähdään hallilla!

Terveisin,
Miikka Kuusela
LeKin Mestis-joukkueen päävalmentajaja
kahden LeKi-junnun isä

NARVAN RAUTA- JA MAATALOUS OY
Latomaantie 33, 37370 Narva • puh.
puh (03) 373 7330 • fax
fax. (03) 373 7440

• Rakennustarvikkeet
• Maataloustarvikkeet
•
moottorisahat ja pienkoneet

PALVELEVA RAUTAKAUPPA
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TAKARIVI VASEMMALTA: ==  ?  *? =    ? **  ?
Q* ** ?    ?   
EDESSÄ: * Q  

Leki kahvio
Kahvio avoinna ark 16-18, la 9-20, su 9-18
Pelitapahtumissa pidemmät aukiolot.
Juhlapyhät ja lomakaudet
voivat vaikuttaa aukioloaikoihin.
Tervetuloa!

Kahvion tuotto käytetään juniorijääkiekon tukemiseen!

J

äähallin kahvio työllistää lempääläläisiä yläkouluikäisiä ja vanhempia nuoria. Monelle työ
kahviossa on ensimmäinen työpaikka.
Kahvion valikoimassa on monenlaista makeaa ja
suolaista herkkua. Kahvin ja teen lisäksi valikoimaan kuuluu myös mehua, kaakaota ja muita erilaisia juomia. Mestis-pelien yhteydessä on jäähallin
pihalla erillinen grillimakkaran myyntipiste.

Kahvio pyrkii kehitäämään toimintaansa ja valikoimaansa jatkuvasti. Tälle vuodelle uutuutena ovat
mm. kahvi- ja grillimakkarasarjakortit. Kahviossa
on myynnissä myös Leki-jääkiekon fanituotteita.
Myös fanituotteiden osalta fanien toiveita kuunnellaan valikoiman suhteen.

Tervetuloa ostoksille!
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Leki-tuoTTeet
Löydät
jäähallin kahviosta!

Lekitupsupipo

20€

LekiLapaset

15€

Tupsupipo +
lapaset Yhteishinta

30€

Myös muita tuotteita!
Tervetuloa tutustumaan
valikoimaan!
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net mainos

netmainos

nettisivupalvelu
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Alv 0%
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Katto 2

Valitse
kestävin

päivässä!
Asennamme taloosi uuden katon kaikkina
vuodenaikoina ja avaimet käteen -toimituksena.

Sadevesijärjestelmät
Tikkaat ja kattoturvatuotteet

Yli 15 000 kattoremontin kokemus,
5 vuoden asennustakuu.
Tuomme tullessamme, viemme mennessämme
– siistit pihat.
Kauttamme myös rahoitus.

Markkinoiden ainoa alumiininen ARVO-kouru ei ruostu.
Se on 30 vuoden kehitystyön tulos.
Tuotteemme tulevat suoraan Orimattilan
tehtaaltamme, asentajina omat FI-sertifioidut
peltisepät, ainoana Suomessa.

Soita 722
98 6

ainenitus!
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03 33

Soit

22
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03 33

PUHKIRUOSTUMATTOMUUS-

TAKUU

Paikalliset
pojat!

sadevesijärjestelmän
alumiinimateriaalilla

vesivek.fi
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METSÄKONEURAKOINTI
VASTAMAA OY

LÄMPÖPUMPUT

Life magnesium+B6
250mg 120 kaps.

Life Vitamin-C
+berries 90 tabl.

11,90

ilma-ilmavesi-maalämpö-poistoilma

Panasonicin ilmalämpöpumput testivoittajan laatua

9 kW, 12 kW,, 16 kW

Päälämmönlähteeksi
Panasonicin ilmavesijärjestelmä

18,50

OSO-varaajat kestävät 10 vuoden takuu
Tilaa ilmainen esittely kotiisi

++++

TESTIVOITTAJA 12/13
Panasonic HE12PKE

Life Omega-3
120 kaps.

 
60 kaps.

Energiaa



a
öä joop
Lämp

0a°seC
–3
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k
pa k

koko vuodeksi!

20,50 20,90

KYLMÄ- JA KUUMAHUOLTO
MATIKKA OY
KODINKONEHUOLTO

Ideapark
Ideaparkinkatu 4
37570 Lempäälä
040 809 4447

Myllyvainiontie 33, Lempäälä
vmatikka@kolumbus.ﬁ, www.vmatikka.ﬁ
Puh. 03 375 2484, 0400 628 870
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23 VUODEN

KOKEMUKSELLA

2016-2017

Seuraa

Lekijääkiekkoa

lekikiekko

@lekikiekko
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Yhteystiedot
Jääkiekkojaosto
Puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
 
jäsen
 
jäsen
jäsen

Mika Heikkilä
Pia Aaltonen
Juha Alén
Mika Heinonen
  
Miia Nummela
" # 
Tuija Salminen
Petteri Österlund

marimika.heikkila@gmail.com
piaaaltonen3@gmail.com
juha.alen@gmail.com
heinonen.t.mika@gmail.com
     
miia.nummela77@gmail.com
  
 
tuijasalminen@gmail.com
pcosterlund@gmail.com

040-553 5199
050-362 3644
0400-432 977
050-538 3731
!!
045-639 4760
!!  $
040-546 6790
040-163 3051

& 
/:;

   
;  

!$'*
'**

&  
  

      
      

!  $
!!$ !!

" # 
Hannu Juppala
& 

  
 
hannu.juppala@tintti.net
   

!!  $
040-5603 760
!$'*

Henkilökunta
"  %
+ %

Joukkueet
Edustus
  
&  <

A-juniorit
+ 
 
Päävalmentaja
&"  

Naiset
+ 

 

=> 

? 

 

 '

Joukkueenjohtaja
Päävalmentaja

Hanna Lehmus
Hannu Kaihua

lehmushanna@gmail.com
hannu.kaihua@teliasonera.com

044-5778 824
040-5642 277

  
Janne Seva

  

!!

Jussi Annala
Valtteri Jutila
Mika-Petteri Kuro

jussi.annala@gmail.com

D03/04

E05
+ 
 
Päävalmentaja

  

E06
Joukkueenjohtaja
Päävalmentaja
Valmentaja

mpwkuro@gmail.com

040-7170 465
040-4140 624
050-5328 141

F07/08
Joukkueenjohtaja
Joukkueenjohtaja
Päävalmentaja

Juha Alén
Riikka Niittyaro
Juha Vuorinen

leki0708@gmail.com
leki0708@gmail.com

Mika Heinonen
Tommi Roininen
Jari Jokirinne
Jani Sällinen
Jani Viklund

heinonen.t.mika@gmail.com
roininentommi@gmail.com
jari.jokirinne@gmail.com
jaysallinen@gmail.com

0400-432 977
050-3175 101

G09/10
Joukkueenjohtaja
Joukkueenjohtaja
Päävalmentaja 09
Päävalmentaja 10
Huoltopäällikkö
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050-5383 731
0400-491 884
044-5697 575
041-5133 333
044-2779 924

2016-2017
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