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Kamppareille seurahistorian
ensimmäinen P21 Suomen mestaruus
Kampparit pääsi käynnistämään P21 SM-sarjakauden
koronarajoitusten vuoksi vasta tammikuussa. Runkosarja
kutistui kolmesta kierroksesta kahteen ja Kamppareilta jäi
niistäkin yksi peli pelaamatta,
etelän joukkueista Akilleksella jopa kolme. Onneksi sarja
saatiin kuitenkin pelattua
loppuun asti, mutta toihan
koronaepidemia lisäjännitystä kauteen ainakin penkkiväelle.
Runkosarjassa Kampparit
pelasi kaksijakoisesti. Ensimmäiset kolme peliä päättyi Mustien voittoon, mutta
sitten peli hieman sekosi, eikä seuraavissa kolmessa ottelussa nähty ehjää 90-minuuttista. Helsinkiläiset väänsivät
lähes indenttisissä otteluissa
niukat voitot Hänskissä, ja
katastrofaalinen ensimmäinen jakso toi tappion Jyväskylässä. Narukerää vastaan

palattiin taas voittojen tielle
ja omaa peliä saatiin kasaan
juuri ennen altistumisten ja
karanteenien vuoksi peruuntunutta Akilles ottelua.
Jatkopeleihin runkosarjassa kolmanneksi sijoittunut
Kampparit lähti takaa-ajoasemasta. Välierässä vastassa
oli Helsinki YJ ja Hänskissä
nähtiin jälleen tasaista vääntöä. Tällä kertaa Kampparit
oli onnekkaampi ja eteni finaaliin.
Finaalissa vastassa oli JPS,
joka pääsi taistelemaan mestaruudesta kotikentällään.
– Peli oli tosi tasainen. Molemmilla joukkueilla oli maalipaikkansa niin varsinaisella
peliajalla kuin jatkoa-ajallakin. Molemmat puolustivat
todella hyvin. Näinhän se
monesti menee, kun tiedossa on tiukka finaali, niin molemmat joukkueet lähtevät
peliin puolustuksen kautta,
Kampparien päävalmentaja

Lasse Pulkkinen kertoi.
Finaalista muodostui lopulta
todellinen trilleri, sillä maaleja ei nähty varsinaisella peliajalla, eikä kahdella jatkoajallakaan. Mestaruus ratkottiin
siis lopulta rangaistuslaukauskilpailussa, jossa Kampparien kolme ensimmäistä lyöjää iski pallon ohi JPS:n maalivahdin, eikä kotijoukkueen
pelaajat onnistuneet omilla
vuoroillaan. Kampparit pääsi
siis juhlimaan seurahistorian
ensimmäistä P21/A-juniorit
Suomen mestaruutta historiallisessa loppuottelussa, jossa ei tehty yhtään maalia 110
minuutin aikana.
– Kaudesta jäi kokonaisuudessa positiivinen maku,
vaikka koronatilanne typisti
runkosarjan ja yksi ottelu jäi
meiltä altistumisten ja karanteenien vuoksi pelaamatta. Yleisöä ei otteluihin saatu, mutta onneksi suurin osa
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peleistä nähtiin striimattuna,
Pulkkinen totesi tyytyväisenä.
Pronssista taistelivat etelän
joukkueet Helsinki YJ ja Porvoon Akilles, joiden keskinäi-

set runkosarjan ottelut jäivät
Uudenmaan koronarajoitusten takia pelaamatta. Akilles
oli pronssiottelussa vahvempi
ja sai mitalit kaulaansa. Nel-

jänneksi jäi siis Helsinki YJ ja
viidenneksi Narukerä.
Mari Ukkonen

Koronan sävyttämä
naisten kausi 2020-2021

SAUMATONTA TAKUUTYÖTÄ TIKA-TUOTTEILLA
• tikkaat
• kattoturvatuotteet
• ym. alan tarvikkeet

• sadevesijärjestelmät
• lumiesteet
• hoitosillat
Petri Sopanen
050 344 8336

rannimestarit@surffi.fi

Jyrki Pullinen
050 341 0013

Kiiskinmäen Kahvio
Otavankatu 14–16, 50130 Mikkeli, puh. 015 214 030
Avoinna joka päivä klo 6.00–22.00

AIR

Naiset aloittivat valmistautumisen kauteen 1.6.2020
kesätreenien merkeissä, koronarajoitusten helpottaessa. Kesä/syksy akselilla vietettiin paljon yhteistä aikaa
niin treenien, talkoitten ja
saunaillan merkeissä! Jäähalliin päästiin vetämään ensimmäiset piirrot elokuun loppupuolella ja saatiinpa mukaan
myös uutta verta, kun Eija
Himanen, Jenna Kastevaara & Henna Kuhanen tulivat
joukkueen mukaan, Eijalle ja
Hennalle ensimmäiset kosketukset jääpalloon!
Hänski kausi pyörähti mukavasti käyntiin marraskuun
puolessavälissä ja ensimmäistä harkkapeliä Susia vastaan
odotettiin innolla, jonka kuitenkin Lappeenrannan sääolosuhteet pilasi ja jää suli
alta.
Itsenäisyyspäivänä 6.12 piti
olla se hetki, kun kausi lähtee
kunnolla käyntiin Lappeenrannassa, mutta sitten paria
päivää ennen koronarajoitukset iskivät, kuukausi lisää
odottelua. Tämä aika käytettiin joukkueen kanssa kovaan

treenaamiseen ja lähdettiin
siltä kantilta, että kuukausi lisää treeniaikaa hioa peliä
kuntoon on hyvä juttu, mutta
tietysti pelit kehittävät ja onhan se mukavaa päästä reissuun muitten vastustajien
kanssa kahisemaan...
Rajoitusten aikana Helsingin IFK joutui pelaajapulan
vuoksi luopumaan sarjapaikasta, ja yksi viikonloppu saatiin vapaaksi muuten aika tiukasta ottelutahdista johtuen,
kun joulukuun pelit siirrettiin
ensi vuoden puolelle pelattavaksi. Runkosarja saatiin päätökseen 20.2 ja Kampparinaiset olivat hienosti 2-paikalla
ennen Vastusta ja Botniaa,
Susien voittaessa runkosarjan
ylivoimaisesti.

6.-7.2021
Mitalipelit runkosarjan voittajan
kotikentällä
Lappeenrannassa!
Välierä Kampparit-Botnia
2-3(0-1)
Rankassa lumipyryssä pe-

lattu ottelu oli tiukka, jossa Botnia tällä kertaa raivasi
tiensä finaaliin! Tässä pelissä
ei paljon hienouksia nähty,
paitsi toisen jakson alku, jota pystyttiin pelaamaan jäitä
pitkin noin kymmenisen minuuttia jonka aikana Kampparinaiset hienolla pallon liikuttelulla tuli tasoihin ja ohi,
mutta sitten taas lumipyry aiheutti pitkän lyömisen.
Botnia oli vahvempi kaksinkamppailuissa ja tulostaululla
tylysti 2-3, seuraavana päivänä edessä pronssiottelu.
Pronssiottelu Kampparit Vastus 9-1(3-1)
Jos välierä pelattiin aivan
katastrofi säässä, oli pronssiottelussa puitteet niin kuin
keväisin jääpallopeleissä pitääkin olla!
Aurinko paistoi, ei tuulta ja muutama pakkasaste.
Joukkueen saapuessa koppiin oli jo tappio unohdettu
ja ajatuksena oli vain päättää
covidkausi voittoon. Peliä oli
pelattu noin 10-minuuttia ja
Kampparit eivät olleet saaneet oikein mitään aikaiseksi,
Vastus siirtyi 0-1 johtoon ja

tähän penkkiväki reagoi aikalisällä: nyt omaa peliä eikä
puristeta liikaa, nautitaan tästä!!! Ote siirtyi täysin mustille ja maaleja syntyi suhtkoht
tasaiseen tahtiin ja pelikellon
näyttäessä 90-minuuttia, tuomari vihelsi pelin päättyneeksi ja pronssimitalit matkasivat
Mikkeliin 9-1 tuloksella, tähän oli hienoa päättää kausi!
Kiitos kaikille kuluneesta
kaudesta ja kohta nähdään
yhteisharjoitusten merkeissä!
Ryde & JJ
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A K T I I V I P I I P P U

Air® on Härmä Airin uusi ilmanvaihdon sisältävä aktiivipiippu.

KORVAUSILMA
TULISIJALLE
ESILÄM MITET T YNÄ
Kukapa meistä ei haluaisi, että puhdas ilma kulkisi
kotona esteettä? AIR-korvausilmahormin avulla
tulisija on täysin riippumaton rakennuksen muusta
ilmanvaihdosta. Takka ei enää pölläyttele savua
asuntoon, sillä tulisija toimii omana suljettuna
järjestelmänään. Kun palamiseen tarvittava ilma
tulee ulkoa, piipun kylkeä pitkin, pysyy sisäilma
puhtaampana elämistä varten.

KAIHTIMET ja
MARKIISIT
30 vuoden kokemuksella

UUTUUS. Exclusive parvekekaihtimet.

Tarjoamme parasta palvelua
ja laatua edulliseen hintaan.

Kaihdin ja Markiisi
Jari Tilli Ky
Savilahdenkatu 5–7, Mikkeli
p. 0440 347 777

Porrassalmenkatu 13, 50100 Mikkeli
0440 338 835 • tillit.fi

Iloa ja riemua
Jääpallokoulussa
Tuohon otsikkoon kiteytyy
ohjaajien asettamat tavoitteet
jääpallokoululle. Tavoitteisiin
myös päästiin, sillä jääpallokoulussa oli iloinen tunnelma ja riemukas meininki läpi
kauden.
Jääpallokoulun toiminta alkoi elokuun lopulla Nuoriso-Opiston liikuntasalissa
Paukkulassa. Sisäjumpissa
leikittiin ja temppuiltiin, harjoiteltiin liikunnan perustaitoja. Sisäjumpissa jääpallokoululaiset myös keräsivät ja
kuljettivat pakkasta Hänskiin
ja edesauttoivat Hänskin jää-

tymistä. Ennen Hänskin jäätymistä päästiin muutaman
kerran luistelemaan jäähalliinkin ja ihastelemaan jäähallin jäänhoitokonetta.
Hänskin jäädyttyä toiminta
siirtyi sinne. Jäällä jatkettiin
leikkien ja pelien avulla luistelun ja jääpallon perustaitojen harjoittelua. Kehittymistä
tapahtui kerta toisensa jälkeen ja onnistumiset olivat
luettavissa jääpallokoululaisten kasvoilta. Tavoitteena oli
myös pelata ystävyysotteluja
naapurikaupunkien jääpallokoululaisten kanssa, mutta

niitä ei päästy pelaamaan ja
jokainen varmaan tietää syyn.
Jääpallokoulun ohjaajat haluavat kiittää jääpallokoululaisia innokkaasta osallistumisesta jääpallokoulun
toimintaan. Isot kiitokset
menevät myös apuohjaajille
Paavolle, Pasille, Joonakselle
ja Mikolle sekä myös kaikille
jääpallokoulun vanhemmille.
Etänyrkit kaikille ja mukavaa
kevättä!
Raita ja Joni

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

TERVETULOA!
Honka-myyjä Eero Tikanoja
0440 347 777
eero.tikanoja@honka.com
www.honka.fi
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• Paloturvatuotteet,
sammuttimet ja pikapalopostit
• Myynti, tarkastukset, huolto
• CO2-suojakaasupullot ja täytöt
• Väestönsuojavarusteet ja
tarvikkeet

Haltijanpolku 1, 50970 MIKKELI

0500 557 365

PART OF GEBWELL GROUP

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

Mikkeli

P10 kausi 2020–2021

• Huollot
• Katsastustarkastukset
• Jarrujen korjaukset
• Rengastyöt

P10- joukkue aloitti harjoittelun syksyllä Paukkulan liikuntasalissa ohjatuilla
treeneillä kahdesti viikossa.
Joukkue sai melko mukavasti
jäähallivuoroja, joilla jäätuntumaa saatiin hyvin ennen
ison jään harjoituksia Hänskissä. Tällä kaudella P10
harjoitteli koko kauden yhdessä P11-joukkueen kanssa.
Osa pelaajista pääsi pelamaan

www.ad-finland.fcom

Ilmanvaihtokanavien puhdistusja säätötyöt ammattitaidolla!
Omakotitalot, rivitalot,
Myös: rivitalot,
Omakotitalot liikehuoneistot,
kerrostalot, liikekerrostalot,
huoneistot, koulut
alkaen 150 €
koulut ja laitokset.
ja laitokset
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

www.rt-nuohous.fi

Kimmo Rötkö 040 910 4203
Vesa Laitinen 050 353 3713

myös P11- pelejä.
Harjoitusturnauksia pelattiin pariin otteeseen ja touhusta ei tekemisen meininkiä
puuttunut. JPS kävi vieraisilla Mikkelissä ja Kampparit
WP-35:n luona Varkaudessa.
Kauden aikana päästiin
harjoittelemaan kuitenkin
miltei normaalisti aina kunkin hetken koronaohjeita noudattaen. Valmentajan

silmin katsottuna treeneissä
ja peleissä oli ennen kaikkea
hauskaa ja siinä ohessa vähän
opittiin uuttakin. Joukkue sai
tasaisesti pitkin kautta uusia
harrastajia mukaan ja hyvä
meininki tuntui aiheuttavan
imua lajin pariin.
Kiitos kuluneesta kaudesta
pelaajille, meidän toimijoillemme, pelaajien huoltajille, seuran muille toimijoille

K

neuvoista/ tuesta, ”apukäsille”
Jannelle ja Toukolle, yhteistyökumppaneille, vastustajille
hyvistä peleistä sekä kentänhoitajille puitteiden kunnossapidosta.
Tästä on hyvä jatkaa kohti
uutta kautta.

Antti, Mika, Ossi, Anna ja
Lassi

toiminnanJOHTAJAN terveiset
Kulunut kausi oli meille
kaikille hyvin poikkeuksellinen. Koronasta johtuen kaikesta toiminnasta
jouduttiin pitämään kauden aikana taukoja ja kausi vietiin läpi kokonaisuudessaan poikkeusjärjestelyin. Sarjat saatiin pelien
osalta pelattua loppuun
miesten ja naisten sarjoissa sekä P21 ja P17 nuorten
sarjoissa. Tuloksena näistä
sarjoista oli hienosti kolme mitalia. Kirkkaimpana
saavutuksena luonnollisesti seuran historian ensimmäinen Suomen mestaruus
P21 nuorissa. Poikkeusolot

huomioon ottaen kuluneeseen kauteen voidaan Kamppareissa olla tyytyväisiä.
Kovimpia koronasta kärsijöitä olivat ehdottomasti
lapset ja nuoret. Rajoitukset
kohdistuivat rajusti harrastustoimintaan ja pelit nuorilla ikäluokilla jäivät vähäisiksi.
Toivoa vaan sopii, että koronan ja rajoitusten hellittäessä
lapset ja nuoret löytävät takaisin harrastustensa pariin
lajista riippumatta. Kamppareissa tilanne näyttää tällä
hetkellä hyvältä ja tulevaan
kauteen valmistautuminen on
kaikkien joukkueiden osalta
käynnistynyt.

Miesten bandyliigajoukkueen rakentaminen on hyvässä vauhdissa. Joukkue koki valtavan muutoksen, kun
17 kautta joukkuetta valmentanut Antero Levänen
jätti vetovastuun Olli ”Ola”
Manniselle. Olan apuna fysiikkapuolesta vastaa Tuula
Penttinen. Valmennuspuolelle saatiin myös loistavaa
vahvistusta, kun kokeneet Jani Kokko ja Alpo Kaartinen
tulevat toimimaan Olan apuna jääharjoituksissa. Joukkueen harjoitukset käynnistyivät huhtikuun alussa ja
harjoitusrinkiin kuuluu tällä
hetkellä 26 pelaajaa. Sopimus

tulevasta kaudesta on 13
pelaajalla. Tavoitteena on
saada lisää sopimusuutisia
lähiaikoina.
Lopuksi iso kiitos Teille kaikille uskollisille kannattajille ja tukijoille, joista
useat ovat mukana tässäkin
julkaisussa. Teidän avullanne selvisimme tästä vaikeasta kaudesta ja Kampparit pystyy toimimaan ja
kehittymään jatkossakin.
Hyvää kesän odotusta!
Kimmo Huotelin

P11 kausi 2020–2021

ASIANAJOTOIMISTO RÖNKÄ
asianajaja Petteri Rönkä
– vahingonkorvaukset, saatavien perintä
– perintöasiat, perunkirjoitukset
– testamentit, lahjakirjat, avioehdot
– rikosasiat

P11- joukkue aloitti harjoittelun syksyllä Paukkulan liikuntasalissa ohjatuilla
treeneillä kahdesti viikossa.
Joukkue sai melko mukavasti
jäähallivuoroja, joilla jäätuntumaa saatiin hyvin ennen
ison jään harjoituksia Hänskissä.
Ryhmästä saatiin rakennettua kaksi joukkuetta P11
sm-sarjaan. Joukkueiden oli
tarkoitus osallistua kauden aikana neljään sm-osaturnaukseen, joista yksi olisi järjestetty itse. Luonnollisesti Oulun

lopputurnaus oli joukkueiden
kiikarissa. Valitettavasti Covid-19 kuritti turnausmuotoista sarjaa siinä määrin, että emme ehtineet pelata kuin
yhden virallisen turnauksen
Varkaudessa. Kaikki loput
suunnitelmat jouduttiin vuorollaan perumaan järjestäjien
toimesta ja täten sarjan mitalit jäivät ratkaisematta.
Harjoitusturnauksia kahden seuran välillä päästiin
kuitenkin pariin otteeseen
pelaamaan ja näissä tapahtumissa huomasi pelien merki-

tyksen junioreille. Pelipäivä =
juhlapäivä ja tunnelma oli todella hyvä... JPS kävi vieraisilla Mikkelissä ja Kampparit
WP-35:n luona Varkaudessa.
Kauden aikana päästiin
harjoittelemaan kuitenkin
miltei normaalisti aina kunkin hetken koronaohjeita
noudattaen. Poikkeuksellisen
kauden perumisista ja pettymyksistä huolimatta, tekemisestä paistoi läpi kaikkineen
into, ilo ja hyväntuulisuus.
Uusia harrastajia tuli ryhmään pitkin kautta.

Kiitos kuluneesta kaudesta
pelaajille, meidän toimijoillemme, pelaajien huoltajille, seuran muille toimijoille
neuvoista/ tuesta, ”apukäsille”
Jannelle ja Toukolle, yhteistyökumppaneille, vastustajille
hyvistä peleistä sekä kentänhoitajille puitteiden kunnossapidosta.
Ei muuta kuin intoa täynnä kohti uutta ja eheämpää
kautta.

Antti, Mika, Ossi, Anna ja
Lassi

Asianajotoimisto Rönkä
Maaherrankatu 22 A 1, 50100 Mikkeli
Puh. 040 526 1710, faksi (015) 366 648
email: petteri.ronka@laki.inet.fi

Täyden palvelun
lasitusliike!
•
•
•
•
•
•
•
•

Racer Roller
High S3

169€

Ikkunalasit
Peilit
Lämpölasit
Suihkuseinät
Korjauslasitukset
Terassilasitukset
Saunan lasit
Pleksit,
polykarbonaatit

159€

SieviAir R4
Rolles S1P

149€

KAUPAN
PÄÄLLE
Drytex
-sukat!

LASITUSLIIKE

LASI-SARANKI

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

SieviAir R3
Roller S3

Kenkien
ostajalle

Korkein luottoluokitus
yli 3 vuotta
Bisnode 2018

©
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P13 joukkue muodostui
2008–2010 syntyneistä pelaajista. Joukkueen mukana
harjoitteli ja pelasi kauden
aikana 25 pelaajaa. Kevät-kesä kauden joukkueen pelaajat
harjoittelivat omatoimisesti korona rajoitusten vuok-si. Valmennus ohjasi tuolle
ajalle pelaajille monipuolisia
”vaihtoehtoja harjoitteluun,
-yhteyttä pelaajien ja valmennuksen välillä yritettiin pitää
WhatsAppin avulla.
Elokuussa päästiin aloittamaan joukkue harjoittelu,

ä

a
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joukkue harjoitteli kahdesti
viikossa oheisharjoituksen ja
kerran viikossa jääharjoituksen. Oheisharjoituksia toteutettiin jälleen monipuolisesti,
harjoituksiin sisältyi juoksuharjoituksista, kehonhallintaan ja pyöräilyyn, myös
erilaiset joukkue lajit tulivat
tutuiksi. Jäähallissa tapahtuneissa harjoituksissa edelleen
keskityttiin yksilötaidon kehittämiseen. Mahtuipa syksyyn jälleen lyhyt koronasta
johtuva harjoitus taukokin.
Hänskiin päästiin marras-

kuun puolenvälin paikkeilla.
Joukkue oli hyvin harjoitellut
syksyn ja motivoitunut talven koitoksiin. Marraskuussa
omaa tekemisen tasoa miteltiin Hänskissä kuuden joukkueen harjoitusturnauksessa.
Turnauksessa ei sijoituksia
jaettu, kaikille osallistujille kuitenkin jäi turnauksesta
hyvää kokemusta ja hienoja
onnistumisen tunteita.
SM-sarjaan osallistuttiin kahdella joukkueella
P13-mustalla ja P13-valkoisella. Runkojoukkueen li-

säksi peleihin osallistui pelaajia p11 joukkueesta ja osa
pelaajista pääsi koittamaan
taitojaan myös p15 ryhmän
mukana niin peleissä kuin
harjoituksissa. Olosuhteisiin
nähden runkosarja päästiin
pelaamaan koronan aiheuttamista rajoituksista huolimatta melko ehjänä. Kuitenkin välillä rajoitukset aiheuttivat taukoja harjoitteluun ja
peleihin. Runkosarjasta jäi
molemmilla joukkueilla pelaamatta vain kolme ottelua.
Vaikeutunut korona tilanne

esti kuitenkin loppu pelien
pelaamisen.
Haastava kausi ja koko
vuosi kaikkineen joukkueen
pelaajille ja toimijoille. Kuitenkin kauden aikana saatiin
aikaiseksi paljon onnistumisen tunteita ja yhdessä tekemisen riemua. Koko joukkue
harjoitteli kauden ajan motivoituneesti ja huimaa kehitystä tapahtui niin yksilötasolla kuin joukkueen pelaamisessa. Tästä on hyvä jatkaa
seuraavaan kauteen. Joukkueessa toimijoina toimivat

Heidi Tiimonen huoltaja,
Jarkko Lahnasalo huoltaja,
Maria Hatakka joukkueenjohtaja, Titta Krivetz joukkueenjohtaja, Heikki Heinikainen valmentaja, Pekka
Parta valmentaja ja Sampsa
Hatakka Valmentaja. Kiitos
ja kumarrus yhteistyökumppaneille ja vanhemmille, jotka mahdollistavat kauden läpiviennin jälleen.
P13 johto

Kamppareiden P17 joukkue
pronssille

Kuva: Anna-Kaisa Kuha-Putkonen

OTAVAN
MAALAUSTYÖ OY
Mutterinaukio 8
50150 Mikkeli

PALOTURVALLISUUS
kunnossa?
TULISIJOJEN JA
SAVUHORMIEN NUOHOUS

Kaudella 2020–2021 P-17
joukkue (s. 2004–2005) ylsi SM-sarjassa pronssille.
Kautta sävytti voimakkaasti
koronatilanne, jonka takia osa
SM-sarjan runkosarjan peleistä jouduttiin perumaan ja
kauden aikana joukkue joutui laittamaan yhteiset harjoitukset tauolle kolme kertaa. Kausi saatiin kuitenkin
vietyä läpi ilman suuria vaikeuksia 17 pelaajan voimin.
Joukkueen harjoitukset
aloitimme kesäkuussa koronasulun jälkeen. Harjoitukset koostuivat niin peruskuntolenkeistä kuin jalkapallon
ja salibandyn pelaamisesta.
Syksyn leuto keli ja kiristyneet rajoitukset estivät kauden alkuun suunnitellun har-

joitusturnauksen pelaamisen marraskuussa. Joulukuun
alussa pelasimme ensimmäisen SM-sarja pelin mutta tiukentuneet rajoitukset sallivat
SM-sarjan jatkamisen vasta
tammikuussa. SM-sarja pelejä pääsimme pelaamaan vain
9 kpl ja runkosarjan sijoitukseksi tuli toinen sija samalla pistemäärällä runkosarjan
voittaneen kanssa. Juuri ennen mitalipelien alkamista
joukkueella oli vielä kahden
viikon pakollinen koronatauko, mutta onneksi pääsimme
pelaamaan mitalipelit. Välierässä Helsingin yhdistelmäjoukkue oli parempi mutta
pronssiottelussa Narukerä
kaatui 9–5 lukemin ja saimme pronssiset mitalit jouk-

Lämpöä
Kotiin!

kueelle.
Kausi oli kaiken kaikkiaan
erikoinen koronatilanteen takia, esim. Helsinkiin ja Porvooseen ei tehty pelimatkoja,
mutta onneksi joukkue säilyi
terveenä koko kauden. Vaikka pelien vähyys ja pitkät tauot toiminnassa asettivat omat
haasteensa joukkueessa, olivat
kaikki pelaajat motivoituneita tekemään joukkueen eteen
työtä.
Lopuksi haluamme kiittää
kaikkia tukijoitamme ja taustahenkilöitä kauden ja ottelutapahtumien onnistumisesta.
Joukkueen yhteistyökumppanit kaudella 2020–2021
olivat, Hautauspalvelu Lautturi, SVT Saneeraus Vesa Turunen, T:mi Hannu Väänänen, MPY, Valokuvaus RiinaSanni, Parturi-Kampaamo Lumina, Akku-Ässä Oy,
Asennus Valanta Oy, Mikke-

lin Lasiasennus Ky, Talonrakennus Pitkänen Ky, Tasoite
ja Maalaus Kakriainen Oy,
Rännimestarit Ay, Torikauppa J.Ahonen, Rakennus ja
maalaus Kari Parkkinen tmi,
Sirpa ja Seppo Tapio.
Aki, Markus, Toni, Kati ja
Riina

AUTOPESUT!

• Hormi- ja tulisijatarkastukset
• Hormien kunnostuspalvelu

HYVÄ SISÄILMASTO

556

Terveyttä, hyvinvointia
ja elämisen laatua.

ILMANVAIHTOLAITTEIDEN
• huolto ja puhdistus
• ilmanvirtamittaus- ja säätötyöt

ME Pedestal +
lattialasi

Meiltä myös vaihtosuodattimet asuntoilmanvaihtoon, varaosapuhaltimet / siipimoottorit.
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T:mi KAHDEN SÄHKÖ
Savilahdenkatu 5–7, Mikkeli p. 0440 347 777

Valkolantie 14 A, 50700 Mikkeli
Eero Koskimaa 0500 854 858

P15-ikäryhmän muodostui päättyneellä kaudella -06
ja -07 syntyneistä ja ryhmän vahvistuksena jo pitkään olleesta muutamasta
nuoremmasta vauhdikkaasta pelimiehestä. SM-sarjaan
osallistuttiin totutusti kahdella joukkueella, P15 Musta ylemmässä ja P15 Valkoinen alemmassa alkusarjassa.
K-pelaajasäännön puitteissa muutamia pelaajia voitiin
peluuttaa ristiin molemmissa
joukkueissa.

Ehjä
kesäharjoittelujakso
Kautta 2020–21 väritti kaikkien muiden tapaan korona ja
sen mukanaan tuoma epävarmuus. Töitä tehtiin päivä ja
viikko kerrallaan epidemian
ehdoilla. Keväällä aloitettiin
omatoimitreeneillä, mutta
kesä ja syksy päästiin harjoittelemaan monipuolisesti ja
melko täysipainoisesti joukkueena niin ulkona, Lähi-Tapiola-areenalla ja jäähallin
kaukaloilla.

Koronan
sotkema
sarjakausi
Kesäleirisuunnitelmat Ruotsissa kuivuivat kasaan ja syksyllä jo tavaksi muodostunut
Ruotsin leiri korvattiin leireilemällä lokakuussa Oulussa isolla tekojäällä mainioissa
olosuhteissa. Marraskuussa
päästiin hyvissä ajoin Hänskin tekojäälle ja SM-alkusarjat saatiin mukavasti käyntiin, kunnes korona keskeytti
joulukuulle tultaessa ottelutapahtumien järjestämisen
Mikkelissä. Onneksi harjoituksia päästiin jatkamaan
säännöllisesti ja pelituntumaa
ylläpidettiin keskinäisillä harjoituspeleillä.

Sarja keskeytettiin ennen
ratkaisupelejä
Tammikuussa sarjapelejä päästiin taas jatkamaan ja
Kamppareiden osalta alkusarjaottelut päästiin pelaamaan muutamaa lukuun ottamatta ja kun alkusarjat oli
pelattu, komeilivat molemmat joukkueet sarjojensa kärkipaikoilla. Mustan joukkueen ansaittua ylemmä alkusarjan ykköspaikalla suoran

välieräpaikan eli paikan mitalipeleissä ja vielä kotikentällä, olivat odotukset korkealla. Helmikuussa koronan kiristettyä taas tahtiaan, päätti
jääpalloliitto, että P15-kausi
päättyisi ennen kauden odotetuimpia kamppailuja ja
näin palkinto kovasta, hyvin
tehdystä työstä jäi tällä kertaa
saamatta.
Vaikka kausi oli rikkonainen, pääsi ryhmä treenaamaan hyvin ja kehitys
oli huimaa. Joukkueen pelit
osoittivat, että vauhti ja taitotaso kasvavat ja peli paranee
pitkän tähtäimen aikataulun
mukaisesti. Harmittavalla
tavalla keskeytyneen kauden
harmitus muutetaan näläksi
tulevaa kautta varten!
Valmistautuminen tulevaan kauteen on aloitettu etäohjatulla omatoimijaksolla ja
P15/P17- treeniryhmän yhteistreenit käynnistyvät koronan ehdoilla lähiviikkoina.
Kampparit P15 kiittää
upeita pelimiehiä, joustavia
toimijoita, taustajoukkoja sekä tukijoita kuluneesta kaudesta!
Lauri Tikanoja

Kuva: Lauri Tikanoja

Kampparit P15 jatkoi kovaa työtä
ja kehittyy vauhdilla

Kesän
juhlat
alkaa Akselista

Sijoita omaan elämään!
Pienilläkin sijoituksilla omaan elämään nyt voi
olla merkittäviä vaikutuksia tulevaisuudessa.
Omistaja-asiakkaana saat uusia etuja
säästämiseen ja sijoittamiseen, esimerkiksi
arvo-osuustili ja osakeanalyysit 0 €
sekä lähes kaikkien rahastojen
ostot ja myynnit 0 €.
Tutustu osoitteessa:
op.fi/sijoittajanedut
Katso henkilökuntamme yhteystiedot
osoitteesta: www.op.fi/suur-savo
tai soita puh. 0100 0500.
Varallisuudenhoidon asiantuntijamme Sari Neuvonen ja Maria Kauppinen

Palvelun tarjoaa osuuspankki.

Juhlatarpeet
kakuista koristeisiin,
lukuisat lahjaideat
ja uusin juhlamuoti
kaikenikäisille,
kaikki kätevästi
Akselista.

Hallituskatu 7-9, Mikkeli
kauppakeskusakseli.fi
#enemmänkuinkauppakeskus

Palkitut 2020-21
Edustus		

Paras pelaaja			
Sami Mikkola
			Energinen taistelija		Elmeri Hämäläinen

Naiset		 Paras pelaaja			

Katja Ahonen
			Taistelijan malja			Jenna Kastevaara
			Kauden kehittynein		Tytti Lempinen

		
P21			Maalintekijä			Ville Särkkä
			Kippari				Severi Noponen
			Positiivinen yllättäjä		Jere Kupiainen
		
P17 			
Kauden kehittynein
Veeti Torniainen
			Kauden pelaaja			Jaakko Järvinen
		
P15 			Joukkuepalkinto			Paavo Hatakka
			Joukkuepalkinto			Paavo Tapio
			Joukkuepalkinto			Eemeli Krivtz
			Joukkuepalkinto			Matias Kinnunen
			Joukkuepalkinto			Ville Kuitunen
			Joukkuepalkinto			Simo Huotelin
		
P13			Innokkain harjoittelija		Viljo Hatakka
			Työmyyrä			Tuomas Kurki
			Hengenluoja			Erik Melonen
			Kauden kehittynein		Juha Halonen
			Tsemppari			Veeti Attenberg

Vuoden juniorimaalivahti Lasse Korhonen.

Vuoden junioripelaaja Topi Saukkonen.

		
		Simo Huotelin
			Kotan Kannu
			”Innokkain harjoittelija”		

			Reilun Pelin Junioripelaaja		
Elmeri Hämäläinen
			Fair play junioripelaaja		
			Pekan Pytty			
Topi Saukkonen
			Vuoden junioripelaaja		
			Joken Pytty			
Lasse Korhonen
			Vuoden juniorimaalivahti		
			Vuoden toimija			
Lasse Pulkkinen
							Mika Ukkonen

AJONAUTINTO ON KAIKKIEN ETUOI KEUS

Vuoden Fair Play -pelaaja Elmeri Hämäläinen. Vuoden Innokkain harjoittelija Simo Huotelin.

SÄHKÖURAKOINTI

UUSI MOKKA ALKAEN

20 590 €

OPEL-MYYJÄSI

Aapo Teittinen

TÄYSSÄHKÖISENÄ ALKAEN

ALEKSI MUSAKKA
040 570 8236

35 590 €

ALEKSI.MUSAKKA@SOK.FI

ILKKA JÄHI
050 593 1411

ILKKA.JAHI@SOK.FI

+358 505 940 340

aapo.teittinen@gmail.com
Kamppareiden
ikioma ja
paikallinen
joukkuelääkäri:
Susanna
Vanhanen

TÄYSIN UUSI

OPEL
MOKKA
LESS NORMAL. MORE MOKKA
Uusi Mokka ilmentää Opelin uutta, puhdasta
ja rohkeaa muotoilukieltä. Urheilullisen
kuoren alta löytyy edistynyttä turvallisuutta,
huipputeknologiaa ja laadukasta ajettavuutta!

Vakiona mm.

Moderni saksalainen tarjoaa käyttäjälleen
mahdollisuuden elää enemmän – turvallisesti,
ajonautinnosta innostuen ja ympäristöä
kunnioittaen.

Mokka-:ssä lisäksi mm.
Automaatti-ilmastointi
Pikalataus 100 kW (CCS)
Jopa 322 km toimitasäde 2
Mode 3 -latauskaapeli

5
v.
TAKUU

1

Fysiatrian
erikoislääkäri
Työterveyslääkäri

Ikioma on aidosti paikallinen, täyden palvelun
lääkärikeskus & hammaslääkäriasema.
Meiltä Ikiomasta saat monipuoliset yleis- ja
erikoislääkäreiden palvelut – myös urheilijoiden
ja kuntoilijoiden erityistarpeisiin.

Full LED -ajovalot ja LED-takavalot
Infotainment 7” värikosketusnäyttö

Vakionopeudensäädin
Automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä

Varaa aika! Soita 015 321 320
tai klikkaa ikiomalaakari.ﬁ

ELÄ ENEM MÄN

Opel Mokka -mallisto alkaen 20 589,98 € (sis. toimituskulut 600 €). Mokka-malliston yhdistetty kulutus 4,3–6,0 l/100km ja CO2-päästöt 114-135 g/km (WLTP). Opel Mokka-e yhdistetty kulutus 17,4-17,8
kWh/100km ja CO2-päästöt 0 g/km (WLTP). 1Takuu viisi (5) vuotta / 100 000 km Opel FlexCare -jatkoturvalla, joista kaksi (2) ensimmäistä vuotta ilman kilometrirajaa. Kuvan auto erikoisvarustein. 2Teoreettinen
arvo, laskettu 318-324 km:n WLTP:n mukaisella toimintasäteellä. Energiankulutus 17,4-17,8 kWh/100 km; CO2-päästöt 0 g/km; toimintasäde 318-324 km. Mitattu energiankulutus ja mitattu toimintasäde
on määritetty WLTP-testimenetelmän mukaisesti (asetuksen (EU) N:o 2017/1153 ja asetuksen (EU) N:o 2017/1151 mukaan). Päivittäisessä käytössä toimintasäde poikkeaa tästä. Kaikki ilmoitetut arvot
koskevat perusmallia vakiovarustein. Pyydämme huomioimaan ostopäätöksessä, että auton todellinen kulutus ja/ tai sähkökäyttöisen ajon toimintasäde saattavat erota huomattavasti valmistajan
ilmoittamista arvoista. Talviolosuhteissa auton sähkömoottorin käyttö voi olla rajoitettua tai erittäin kylmällä säällä jopa mahdotonta.

Savon Autokeskus

Meidän
omamme.
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Lääkärikeskus
Hammaslääkäriasema
Puhelin 015 321 320
Puhelin 015 321 3260
Porrassalmenkatu 21, Mikkeli Hallituskatu 1, Mikkeli

Paikalliset terveyden ammattilaiset Ikioma Lääkärikeskus • Ikioma Hammaslääkäriasema • Aatunkulman Hammaslääkärit • Etelä-Savon Työterveys

