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Lämäreistä
ensimmäinen
kemiläinen
Sinetti-seura
Allekirjoittaneen ensimmäinen vuosi Lämäreiden puheenjohtajana on takana ja on eräänlainen yhteenvedon
aika. Edellinen kausi oli työntäyteinen kaikkien seuratoimijoiden osalta. Kokonaisuuden kannalta suurimpana
ponnisteluna kauden aikana tehtiin Lämäreille selkeä
toimintastrategia tavoitteineen ja toimenpiteineen.
Toimintastrategian avulla voidaan seuraa ja sen
toimintaa kehittää hallitusti ja suunnatusti entistä laadukkaammaksi. Toimintafilosofianamme onkin ollut tehdä seuratoiminnasta niin
ammattimaista kuin se nykyisillä resursseilla on mahdollista.
Laadun parantumiseksi seurassa on panostettu erityisesti toiminnan organisointiin, toimintaohjeisiin ja pelisääntöihin. Erityisen merkittävä oli viime kaudella kehitetty
palaute- ja seurantajärjestelmä, joka otettiin käyttöön jo keväällä kauden päätyttyä.
Palautejärjestelmä toi selkeästi esille kohteita joihin tulemme tulevaisuudessa panostamaan. Kokonaisuutena voidaan todeta, että niin toiminnassa mukana olevat aktiivit kuin vanhemmat olivat tyytyväisiä seuramme toimintaan ja erityisesti valmentajien
ammattitaitoon ohjata ja kasvattaa pelaajiamme niin jääkiekkoilijoina kuin vastuullisina kansalaisina.
Valmentajien ammattitaito ei ole vain sattumaa, sillä viimekauden aikana käynnistimme seurassamme valmentajien koulutusjärjestelmän, jonka ansiosta meillä oli
toiminnassa mukana 40 koulutettua valmentajaa. Kiitos tästä kuuluu erityisesti koulutusjärjestelmästä vastuussa olleelle valmennuspäällikkö Petteri Näätsaarelle sekä
valmennuskonsulttina toimineelle Esa Seretinille.
Koko seuran sekä erityisesti valmennuksen kehittämisen ansiosta Kemin Lämärit
Ry saa ensimmäisenä kemiläisenä urheiluseurana Nuori Suomi sinetin. Sinetti on
takeena laadukkaasta ja luotettavasta urheiluseuratoiminnasta, jossa kaikille liikunnasta ja liikkumisesta kiinnostuneille annetaan mahdollisuus harrastaa. Samalla seura on sitoutunut noudattamaan Nuoren Suomen pelisääntöjä. Käytännössä tämä
tarkoittaa Kemin Lämäreissä sitä että kaikille tarjotaan mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa sillä tasolla, jossa lapsi/nuori saa riittävästi haasteita sekä onnistumisen iloa
lajin parissa. Kemin Lämäreissä otetaan huomioon jokainen lapsi ja nuori.
Tulevaisuus on erittäin haasteellinen niin laadukkaan toiminnan ylläpitämisen kuin
kehittämisenkin kannalta. Talouden taantuma kaikkine lieveilmiöineen vaatii seuratoiminnalta ja vanhemmilta suuria uhrauksia. Nyt jos koskaan tarvitaan eri yhteistyökumppaneiden suurempaa panosta ja ymmärtämystä siitä, että panostamalla
nuoriin juuri taantuman aikana, ennaltaehkäistään tulevaisuuden ongelmatilanteita.
Erityisesti toivoisinkin Kemin kaupungin päättäjien ymmärtävän seuramme yhteiskunnallisen vastuun, josta hienoina esimerkkeinä voidaan todeta tytöille suunnatun
taitoluistelun käynnistyminen ja erityisesti seuran saama Nuori Suomi sinetti. Puheenjohtajana haastankin Kemin kaupungin mukaan KAIKKI PELAA – toimintaan
niin, että kaupunki loisi kaikille kemiläisille jääurheilua harrastaville lapsille ja nuorille
taloudellisesti tasavertaiset harrastusmahdollisuudet ja puitteet kokea liikunnan iloa.
Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia toiminnassamme mukana olevia pelaajia,
vanhempia sekä aktiivitoimijoita. Kun jokainen kantaa oman kortensa yhteiseen Lämärikekoon, voidaan saavuttaa jotain suurta.
Pekka Tiitinen
Pj / Kemin Lämärit ry
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Seuran
organisaatio
kaudelle
2009-2010
Johtokunta:
Puheenjohtaja Pekka Tiitinen
Varapuheenjohtaja ja
juniorijaoston edustaja
Hannele Paloranta
Johtokunnan muut jäsenet
Petri Lento (Rahastonhoitaja)
Petri Nikupeteri (Jäsen)
Tomi Sipola (Toiminnanjohtaja)
Pauli Harila (Jäsen)
Tapio Keskimaula (Jäsen)
Tapani Onkalo (Jäsen)
Jukka Heikonen (Jäsen)
Tommi Bergman (Jäsen)

Seuran muut toimihenkilöt:
Toiminnanjohtaja Tomi Sipola
Valmennuspääll. Petteri Näätsaari
Junioripäällikkö Jarno Vesa
Varustevastaava Arto Kuusiniemi
Rahastonhoitaja Petri Lento
Valmennuskonsultti Esa Seretin
Kahviovastaava Paula Kajosmäki
Jäävuorovast./netti Taito Vuokniemi
Maalivahtivalm. Jani Erkinmikko

Kustantaja: Kemin Lämärit ry
Päätoimittaja: Tomi Sipola
Kuvat: Kemin Kuvaamo
Ulkoasu ja taitto:
Mainostoimisto Reklaami
Paino: Kalevaprint Oulu 10/2009

Paul Gagnon saapui
vahvistamaan Lämäreiden
pakkikalustoa
”Nautin olostani Kemissä”

Ennen Kemiin tuloaan Paul Gagnon
tiesi kaupungista ainoastaan kolme faktaa: Kemissä on jääkiekkojoukkue, joka
tarvitsee puolustajia, siellä on talvisin
Lumilinna ja että kaupungissa on kaksi paperitehdasta. Paulin kertoo, että
mahdollisuus tulla Kemiin oli hänelle
”win-win”- tilanne.
- Pelasin viime kaudella Varkaus
Eaglesissa ja nautin todella Suomessa
olemisesta ja pelaamisesta. Kuulin että
Kemissä minulla on mahdollisuus jatkaa
opintojani ja pidän todella paljon Suomen jääkiekkokulttuurista, joten valinta
tulla Kemiin ei ollut vaikea.
Paul on pelannut suurimman osan
urastaan keskushyökkääjänä, mutta Lämäreihin mies hommattiin tuomaan kovuutta pakkikalustoon, joka sopi Paulille
mainiosti.
- Olen aina ollut joukkueen puolustava keskushyökkääjä, joten puolusta-

jana pelaaminen ei ole minulle mikään
ongelma.
Tullessaan ensimmäistä kertaa jäähallille ja pukukoppiin Paul tunsi heti
olonsa kotoisaksi. - Ensimmäisestä päivästä lähtien olen tuntenut oloni kotoisaksi joukkueessa. Kaikki pelaajat,
valmentajat ja muut joukkueen taustahenkilöt ovat olleet todella ystävällisiä ja
mahtavia. Tunnelma pukukopissa on jotain aivan erinomaista, sellaista en ole
vielä urallani kokenut.
Paul on ehtinyt jo tutustua Kemiin
ja saanut jo useita hyviä ystäviä joukkueesta ja sen ulkopuolelta. - Kaikki kemiläiset, ketkä olen tavannut ovat todella
ystävällisiä ja kohteliaita. Pidän todella
paljon Kemin kaupungista, se ei ole liian iso eikä pieni, juuri sopiva. Jos loppu
aikani täällä on samanlaista kuin ensimmäiset kaksi viikkoa, kotia lähteminen
tulee olemaan todella vaikeaa.

Ei painokelpoinen tiedosto

Paul Gagnon
Pituus 175cm
Paino 86
Syntymäaika 17.2.1984
Entiset seurat:
NCAA hockey
Buffalo State University,
Varkaus Eagles,
Dundalk Bulls
Siviilisääty: Sinkku
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Terveiset Turusta

Oma rakkauteni lajia kohtaan on ollut aina suuri. Pelaajaurani kesti 15
vuotta ja näin tänä aikana vanhempien aktiivisuuden ja myös
seuratyön merkityksen monelta eri kantilta. En vaihtaisi päivääkään kiekkotoiminnassa mukana olemistani päivistä! Oma
”urani” Lämäreissä alkoi vuonna 2007, jolloin toteutin opiskelujeni ohessa projektityönä Lämäreille laatujärjestelmän. Koin
jo silloin yhteistyön Lämäreiden kanssa miellyttäväksi ja seuran puolelta kyseltiin halukkuuttani tulla mukaan seuran toimintaan. Aika ei ollut vielä silloin kypsä, joten kieltäydyin kunniasta. Alkuvuodesta 2009 aloimme suunnitella mahdollista
yhteistyötä ammattikorkeakoulun ja seuran välillä. Lupauduin
neuvottelujen lomassa tulemaan mukaan seuran toimintaan.
Aloitin seurassa viime keväänä ja voin sanoa toimintamme
kehittyneen jo näin lyhyessä ajassa selkeästi. Seuran toimintaan sisään pääseminen on sujunut saumattomasti aikaisemmasta yhteistyöstä johtuen. Seuran toiminnassa mukana olo
on ollut erittäin antoisaa ja on todella mieluisaa olla mukana
rakentamassa kemiläistä menestystarinaa.
Seuramme liittyy sinettiseurojen valiojoukkoihin tänä syksynä. Tähän voidaan suurena syynä pitää erittäin aktiivisia
seuratoimijoita, mutta myös hyvää seurahenkeä sekä halukkuutta jatkuvaan seuran kehittämiseen niin aktiivisten vanhempien kuin toimijoiden toimesta. Ilman aktiivisia vanhempia
seuratoiminnalta putoaa pohja. Aktiiviset seuran toimihenkilöt
eivät yksin kykene toiminnan vapaaehtoisuudesta johtuen
pyörittämään ja toteuttamaan kaikkia tarvittavia toimenpiteitä. Toimintamme perustuu vahvaan ja läpinäkyvään yhteistyöhön, jota meidän tulee vaalia myös jatkossa. Läpinäkyvyyden
avulla pystymme paremmin yhä kehittämään toimintaamme, joka on edellytys tavoitteidemme toteutumiseksi. Viime
kaudella toteutettujen palautekyselyjen perusteella voimme
pitää seuramme toimintaa niin toimijoiden kuin vanhempien
näkökulmasta vähintäänkin hyvin onnistuneena. Voimme olla
erittäin tyytyväisiä toimintamme laatuun, jota todistaa myös
sinettiseura nimityksemme. Emme saa kuitenkaan jäädä tyytyväisinä paikoilleen vaan meidän tulee kehittää toimin-taa jo
tähän asti toimineella jatkuvan kehittämisen mentaliteetilla.
Oikealla asenteella ja tekemällä oikeita asioita oikealla tavalla
voimme saavuttaa mitä vain!
Jatketaan seuran toiminnan kehittämistä yhteistyössä
kaikkien Lämäreissä mukana olevien ja alueen yritysten kanssa. Toivonkin alueen yritysten lähtevän laajalla rintamalla mukaan rakentamaan tätä menestystarinaa! Yhdessä olemme
paljon enemmän!
Yhteistyöterveisin
Tomi Sipola, Toiminnanjohtaja
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Kolmen Raumalla vietetyn vuoden jälkeen tieni on vienyt
Suomen ehkä hienoimpaan kesäkaupunkiin, Turkuun. Samalla jääkiekkoseurani vaihtui Lukosta TPS:ksi. Kesätreenit
uuden seurani A-junioreissa alkoivat hieman eri tavalla kuin
mihin olin Raumalla tottunut: armeijan TJ-laskurissa oli vielä
päiviä jäljellä, enkä joka ilta päässyt joukkueen harjoituksiin.
Kun heinäkuussa vihdoin sain asevelvollisuuteni suoritettua,
pääsin taas keskittymään olennaiseen eli treenaamiseen. Kesätreenit olivat pitkälti samanlaiset kuin Raumallakin, mutta
ainahan eri valmentajilla on omat systeeminsä. Harjoitusmäärät ovat samat, aamulla rehkitään punttisalilla ja illalla keskitytään nopeuteen ja kestävyyteen. Yksi uusi kesätreenipäiväkin
tuli Turun muuton myötä, sillä sunnuntaisin oli tunnin lenkki
lihashuoltoineen. Kokoontumisia viikossa on noin 10 ja vapaapäiviä ovat lauantai sekä yleensä myös keskiviikkoaamu.
On pakko myöntää, että niitäkin päiviä on ollut, ettei millään
jaksaisi lähteä. Treenien jälkeen on uupunut olo ja hyvä mieli
myös siitä, että onneksi lähdin. Miksipä sitä ei tekisi sellaista
mistä tykkää! Toki kesätreenit ovat välillä niin rankkojakin, että
aamupuurot saattavat tulla ulos. Täytyy pitää vaan mielessä
minkä vuoksi tätä hommaa tekee ja talvella se palkitaan!
Vastoinkäymiset kuuluvat myös urheiluun, enkä minäkään
niiltä välttynyt. Kovat kesätreenit olivat takana ja sarja-avaus
edessä. Turkuhalliin saapui vieraaksi Tampereen Ilves. Pelikello näytti aikaa 9.32, kun luistelin hakemaan päätykiekkoa.
Ilves-hyökkääjä tuli kovalla vauhdilla takaa ja taklasi minua
selkään. Minusta tuli hetkessä jatke kaukalonlaidan mainoksiin, oikea peukalo murtui ja sarja-avaus oli minun osaltani
siinä. Sormi on pari viikkoa paketissa ja sen jälkeen pääsen
taas tositoimiin. Voin kertoa, että kyllä on pikkupoikamainen
polte jäälle. Mikään ei ole niin ikävää kuin seurata sivusta, mitä
jäällä tapahtuu. Kaiken kruunaa sitten se, kun muut menevät
jäälle ja minä lähden pitkälle juoksulenkille tai teen aina niin
ihanan jalkapuntin. No, jotkut viisaat ovat joskus sanoneet,
että ”vastoinkäymiset kasvattavat luonnetta”. Toivottavasti
minusta tulee sitten tosi kova äijä!
Vaikka olenkin muuttanut kauas kotipaikkakunnaltani,
niin olen silti seurannut tarkkaan kasvattajaseurani ja myös
TIHC:n otteita. On tärkeää, että Kemin Lämäreillä ja TIHC:llä
on edustusjoukkue, sillä ketä ne paikalliset pikkujunnut edustusjoukkueen puuttumisen vuoksi sitten ihailisivat ja matkisivat omissa treeneissään. Itsekin kuuluin pienenä niihin faneihin, jotka ihailivat kovia lämäreitä ja pyysivät mailoja pelin
jälkeen.
Vinkkinä niille junnuille, jotka haluavat urallaan eteenpäin
ja haluavat kokeilla mihin rahkeet riittävät: Olkaa rohkeita!
Itse en ole katunut tippaakaan, että lähdin etelään. Se täytyy
ottaa positiivisena haasteena. Nauttikaa joka hetkestä, mitä
kiekon kanssa teettekään. Muistakaa, että ulkojäillä ne taiturit
leivotaan! Silloin kun treenejä ei ole vielä 10 kertaa viikossa,
korostuu omatoimisuus. Puukuulan kanssa kikkailu tai pihapelit ovat loistavia treenejä. Kesäisin, jos on vähänkään tekemisen puutetta, niin ei muuta kuin
vesivanerin päältä ampumaan
kiekkoa reppuun. Tekemisen pitää olla hauskaa, mutta se täytyy
tehdä tosissaan! Mukavia hetkiä
hienon harrastuksen parissa.
Jyri Vähänikkilä TPS A

JÄÄKIEKKOVÄEN
PAINOTALO

MERIPUISTOKATU 16, 94100 KEMI
JUKKA TURULIN, PUHELIN 040 5115 716
jukka.turulin@kalevaprint.fi
WWW.KALEVAPRINT.FI
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Keminmaa, puh. 0400-696 884, 332 1600

Rekisteröi
ajoneuvosi Iﬁssä
Tornion If Myyntipiste, Eliaksenkatu 4
Teija Ryymin, p. 040 7377 321
Avoinna ma –pe klo 10.00 –16.30
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Valmennuksesta taustajoukkoihin
Elettiin joulunalusaikaa vuonna 2008.
Istuimme porukalla meille kaikille niin
tutussa jäähallin kahviossa. Takana
oli voitettu peli, mutta mieli oli syvällä
maassa. Naapurikaupungin pojat olivat kärsineet ensimmäisen tappionsa
syyskaudella, ja mikä ikävintä, Haukipudas sai tarvittavan yhden pisteen eron
meihin voitollaan. Tämä voitto takasi
heille pääsyn Suomi-sarjan karsintoihin
kevätkaudeksi ja meille jäi vain mopen
osa. Edessä oli täysin motivoimaton II
divisioonan kevätsarja. Jos joskus harmitti, niin silloin. Lujasti.
Mietimme, mitä voitaisiin tehdä seuraavalla kaudella vielä paremmin, ja miten pystyisimme sel-keyttämään edustusjoukkueen toimintaa. Päätimme sinä
iltana, että tulevalla kaudella edustusjoukkueen taustoista huolehtii eri joukko kuin valmennuksesta. Seuran tuki
tämän asian tiimoilta saatiin, ja niinpä
Lämärileijonat saivat uudet vanhat toimijat taustoilleen. Bergmanin Tommi nimitettiin urheilutoimenjohtajaksi ja alle-

kirjoittaneesta tuli joukkueen manageri.
Päävastuualueiksi määriteltiin edustusjoukkueen toiminnan turvaaminen ja
Suomisarja-tason joukkueen ja valmennustiimin kokoaminen. Täytyy myöntää,
että sen jälkeen ei olekaan ollut pula
harrastustoiminnasta.
Aika joulusta 2008 onkin kulkenut
melkoista vauhtia. Kymmenien uusien
kiekkoagenttien kanssa ympäri maailmaa on yritetty saada sopivia miehiä
joukkueeseen kohottamaan kemiläisen
kiekkoilun profiilia ja näkyvyyttä. Iloinen
asia on se, että olemme saaneet myös
aikaisemmin muiden jäälajien edustajia
kiinnostumaan kiekkotouhusta. Joukkue on suurelta osin aivan eri kuin aikaisempina kausina. Onneksi olemme
saaneet kuitenkin säilytettyä aikaisempien vuosien runkopelaajat joukkueessamme ja juuri ennen sarjan alkua
kentälliset on saamassa lopullisen kokoonpanonsa.
Koska urheilulliset tavoitteet ovat
koventuneet, kovenevat myös taloudel-

liset vaatimukset. Taloudellinen taantuma vaikeuttaa myös seuratoimintaa
huomattavasti tukijoiden joukon harventuessa aikaisemmista vuosista. Kunnallinen tuki jääkiekkotoimintaan on Kemissä ollut todella ala-arvoista verrattuna
muihin Meri-Lapin alueen kuntiin. Kemissä on tapana tukea suurilla summilla
suorasti tai epäsuorasti kesällä harrastettavaa lajia. Yksi seuramme tavoitteista onkin vakuuttaa kunnalliset päättäjät
myös jääkiekon tarpeellisuudesta harrastus- ja kilpaurheilumuotona. onhan
se kuitenkin tutkitusti Suomen arvostetuin huippuja kilpaurheilumuoto niin median kun katsojan näkökulmasta.
Kausi alkaa lauantaina 26.9. Silloin
nähdään missä mennään uudistetun
joukkueen kanssa prosessissa kohti
korkeampaa sarjatasoa. Nyt jos koskaan kannustusta sekä tukea tarvitaan
niin hallilla kun taustoissa.
Petri Nikupeteri
Manageri – Lämärit edustusjoukkue
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Maalivahti

30 Jesse Kanto
Maalivahti

32 Henri Liuttu
Puolustaja

6 Sakari Palm
Puolustaja

22 Aleksi Ainonen

8

Maalivahti

34 Jukka Salmela

Puolustaja

4 Petteri Kesonen A

Puolustaja

Puolustaja

11 Mikko Tolonen

18 Sami Palovaara

Puolustaja

Puolustaja

28 Paul Gagnon
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91 Tuomas Peltoperä

Puolustaja

5 Ville Rönkkömäki
Puolustaja

19 Jani Nätynki
Hyökkääjä

8 Jarno Vesa

Hyökkääjä

10 Aku Heinonen C

Hyökkääjä

13 Niilo Saviaro

Hyökkääjä

14 Heikki Rautio

Hyökkääjä

21 Esa-Pekka Kajosmäki

Hyökkääjä

Hyökkääjä

Hyökkääjä

Hyökkääjä

23 Pekka Rajaniemi

25 Jari Alatalo A

27 Jani Koskela

39 Mike Daugulis

Hyökkääjä

Hyökkääjä

44 Henri Holopainen
Hyökkääjä

78 Juuso Kanto

50 Petri Sakko
Hyökkääjä

83 Ari Heinonen

Hyökkääjä

65 Pekka Tiitinen A
Hyökkääjä

89 Tatu Ekorre

Hyökkääjä

76 Juha-Matti Posti
Hyökkääjä

94 Mika Lukkarila
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Päävalmentaja

Esa Seretin
Joukkueenjohtaja

Jukka Kesonen
Huoltaja

Henri Niemelä
Huoltaja

General manager

Mv-valmentaja

Janne Salmela

Jani Erkinmikko

Urheilutoimenjohtaja

Huoltaja

Petri Nikupeteri

Tommi Bergman

Joni Pasma

Huoltaja

Huoltaja

Huoltaja
Huoltaja

Kari Ollila
Hannu Kankaanpää,
Johtoryhmä
Sampo Ylisuvanto,
johtoryhmä
Juha Peltoperä,
Johtoryhmä

Ville Eerikkilä

Janne Oksala
EDUSTUSJOUKKUEEN
KOTIOTTELUT SYKSY 2009

La 24.10.2009 klo 18.30
Lämärit-PaKa
Sinettiseura-tapahtuma)
La 14.11.2009 klo 18.30
Lämärit-EtPo

Ari Tiitinen,
johtoryhmä

La 21.11.2009 klo 18.30
Lämärit-KeKi

Arto Vähänikkilä,
Rahastonhoitaja

La 28.11.2009 klo 15.30
Lämärit-SuPS

Toni Tammela
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Valmentaja
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Lämärileijonien
edustusjoukkueen
pääyhteistyökumppanit
2009 - 2010

Valmennuspäällikön terveiset
Viime Lämäri-Leijona julkaisuun kerroin palanneeni ”rikospaikalle”. Nyt on vuosi
valmennuspäällikön toimea
hoidettu, tavoitteena kehittää
Lämäri-Leijona linjaa kautta
juniorivalmennusjärjestelmän.
Käytännössä Lämäri-Leijona
linjaus on laadittu yhdessä Lämäri-valmentajien kanssa seuran valmennuskonsultti Esa Seretinin asiantuntijaohjauksessa.
Kemin Lämäreiden valmennustoimintaan osallistui kaudella 2008 – 2009
40 henkilöä. Näistä vastuuvalmentajia
oli 10 ja apuvalmennuksessa toimi 30
henkilöä. Tulevalle kaudelle yhtenä merkittävänä valmennuskoulutuksen tavoitteena on seuran sisäisen koulutuksen
laadullinen kehittäminen, sekä maalivahtivalmennusjärjestelmän vakiinnuttaminen kaikkiin joukkueisiin. Seuramme
maalivahtivalmentaja ja edustusjoukkueen apuvalmentaja Jani Erkinmikko
onkin mies paikallaan. Lämärit on tuottanut huippuveskareita vuosien saatossa useita, mainittakoon heistä Seppo
Aksila (Sapko 1-div), Vesa Marjakaarto
(Lämärit, TIHC) sekä viime kauden lopussa ETPO:n riveissä esiintynyt Jukka
Salmela.
Etelälappilaisen jääkiekkoilun kilpailu valtakunnallisella tasolla kokee merkittäviä haasteita monelta eri suunnalta.
Alueellinen väestörakennemuutos näkyy jääkiekkoilussa harrastajamäärien
niukkuudessa. Tämä luo haasteen ensinäkin saada lajin pariin innokkaita lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan.
Joukkuepelistä ollessa kyse, tarvitaan
parikymmentä harrastajaa ikäluokkaa
kohti. Nuorempien pelaajien joukkueissa innokkuus on kasvanut edellisellä
kaudella merkittävästi, mutta vanhempiin ikäluokkiin, kuten E 2:sta (-99 synt.)
ylöspäin uusien harrastajien mukaan
saaminen vaatiikin jo uutteraa ponnistelua. Lisäksi Kemissä vallitseva liikuntapolitiikka ei ole tukenut jääkiekkoilua
samalla taloudellisella tuella kuin muualla Lapissa tai koko Suomen alueella.
Kemin Lämäreiden tavoitteena on

nousta Suomen Jääkiekkoliiton ”kuntopuntarissa” ylöspäin. Tämä tarkoittaa valmennuksen osalta aktiivista
osallistumista sekä jääkiekkoliiton järjestämiin koulutustapahtumiin, että seuran
sisäiseen
koulututukseen.
Jälkimmäinen on osoittautunut viime
kaudella antoisaksi ja kehittänyt seuratoiminnassa tärkeää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Ilman ME-henkeä ei
joukkuepelissä voi menestyä ja myös
valmennuksessa ei yksi huippuvalmentaja saa koko seuraa menestymään.
Tähän seikkaan valmennuskoulutusjärjestelmässä tullaan jatkossakin kiinnittämään erityistä huomiota ja jokainen
Lämäri-valmentaja tietää ikäluokkansa
Lämäri-Leijonan lajitaidolliset sekä pelitaidolliset tavoitteet.
Lämäri-valmentajien osaaminen on
tunnustettu alueellisesti useaan otteeseen. Aluejoukkueessa Lämäri-valmentajia on toiminut monina vuosina, heistä
”kuuluisin” lienee Esa Seretin, jolle jääkiekkoliiton palvelusvuosia on kertynyt
parisen kymmentä. Valmentajien vapaaehtoiseen kouluttautumiseen laskettanee kesän jääkiekkokouluihin osallistumiset. Viime kesän kiekkokouluissa
valmentajina toimi viisi Lämäri-valmentajaa, Rovaniemellä neljä ja Sotkamossa yksi. Muutoinkin Lämäriläiset olivat
hyvin edustettuina viimekesän kiekkokouluissa, kaikkiaan yli kaksikymmentä
pelaajaa otti osaa eri puolilla Suomea
olleisiin jääkiekkokouluihin.
Näillä yllämainituilla seikoilla on yhtenäinen nimittäjä; KEHITYS! Kehittyminen vaatii kunnianhimoa, uhrautumista,
sitoutumista ja arvostamista. Lämäriläinen kunnioittaa toista Lämäriläistä,
arvostaa kilpakumppaneitaan ja luottaa
yhteenkuuluvaisuuden luomaan voimaan. Meistä voi tulla menestyneitä
jääkiekossa, opinnoissa, muissa lajeissa ja koko elämän saralla, kunhan arvostamme itseämme ja toisiamme.
Petteri Näätsaari, Valmennuspäällikkö
Kemin Lämärit ry.
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Fennovoima mukana Lämäreiden
tulevaisuuden rakentamisessa

Kemin Lämäreiden ja Fennovoiman
yhteistyö jatkuu jo toista kautta. Tällä
kaudella halusimme laajentaa yhteistyötämme edustusjoukkueen tukemisesta myös tulevaisuuden tekijöihin eli
lapsiin ja nuoriin. Seuran kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta päätimme
tukea normaalin jääkiekkoon liittyvän
junioritoiminnan lisäksi tyttöjen taitoluistelua. Lähdimme iloiten mukaan,
sillä mielestämme on tärkeää ja hienoa,
että poikien ja miesten lisäksi Kemin
Lämärit huomioi myös tyttöjen ja äitien
yhteiset harrastukset ja haluaa näin tukea laajemmin alueen lasten ja nuorten
hyvinvointia.
Fennovoimassa haluamme olla läsnä paikkakunnalla ja tukea niin paikallisten seurojen kuin muidenkin tahojen
työtä. Urheilusponsoroinnin lisäksi lahjoitimme esimerkiksi tänä syksynä Simon, Maksniemen ja Hepolan koulujen
ekaluokkalaisille ja heidän opettajilleen
heijastinliivit tuomaan turvaa liikenteeseen. Kyseessä oli jatko-osa liikenneturvallisuuskampanjaamme, joka alkoi
tammikuussa liikenneaapisten lahjoittamisella. Yhteistyö Kemin Lämäreiden
kanssa on ollut vastavuoroista ja seuran toiminta ja eettiset lähtökohdat ovat
kanssamme samansuuntaiset. Turvallisuus, ihmisarvo, maapallon hyvinvointi
ja yhteiskuntavastuu konkretisoituvat
myös Lämäreiden toiminnassa, jonka vuoksi yhteistyö on seuran kanssa
hyvin luontevaa. Erityisesti mieltämme
lämmittää seuran saama Nuori Suomi
sinetti. Tämä kertoo omalta osaltaan siitä, että niin Lämäreiden kuten Fennovoimankin toimintaa ohjaa ajatus siitä,
että ihmisiä on kohdeltava tasapuolisesti ja rehdisti ikään, sukupuoleen,

poliittiseen tai muuhun näkemykseen,
uskontoon, kansallisuuteen tai etniseen
alkuperään katsomatta.
Tuemme seutukunnassa laajasti
muitakin kohteita; kaikki yhteistyökumppanimme löytyvät paikallissivuiltamme
internet-osoitteesta www.fennovoima.
fi/simo. Lisäksi teemme yhteistyötä muiden paikallisten ja kansallisten
kohteiden kanssa; sponsoroimme esimerkiksi jalkapallon naisten ja tyttöjen
maajoukkueita. Kaikki tukitoiminta on
osa yhtiömme yhteiskuntavastuun ohjelmaa.

Toivon lisää vilkasta keskustelua!
Fennovoiman hanke herättää alueella
vilkasta keskustelua niin lehdissä kuin
kasvotusten, mikä on oikein hyvä asia.
Koen kaikenlaisen keskustelun tärkeäksi, ja kiitänkin antoisista keskusteluista
kaikkia.
Kyse on suuresta hankkeesta, joka
vaikuttaa alueemme kehitykseen ja ihmisten elämään monin tavoin. Itse sain
Fennovoiman myötä palata töihin takaisin kotiseudulleni ja toivon, että jokainen niin haluava voisi tehdä samoin eikä
nuorten osaajien tarvitsisi suunnata työn
perässä tahtomattaan Etelä-Suomeen.
Tällä hetkellä alueen ihmisiä mietityttää eniten voimalan sijoituspaikka.
Haluan muistuttaa, että hakemuksessamme on yhä mukana kaikki kolme
vaihtoehtoista
sijoituspaikkakuntaa:
Simo, Pyhäjoki ja Ruotsinpyhtää.
Tammikuussa jätimme valtioneuvostolle periaatepäätöshakemuksen,
jonka merkeissä kiirettä ja erilaista toimintaa riitti aina kesälomien alkuun
saakka. Kesäkuun puolivälissä Simon

kunnanvaltuusto antoi hankkeellemme
myönteisen, muun muassa hankkeen
työllisyysvaikutuksia painottavan lausunnon, joka oli elintärkeää hankkeen
jatkumiselle kunnassa. Lausuntoja
pyytänyt työ- ja elinkeinoministeriö sai
myönteiset päätökset myös muilta vaihtoehtoisilta paikkakunniltamme. Tervetuloa toimistoomme
Syksyn mittaan työ jatkuu samalla tarmolla. Simossa on parhaillaankin
käynnissä erilaisia maastoon ja vesistöön liittyviä tutkimuksia. Säteilyturvakeskukselta (STUK) saanemme lausunnon periaatepäätöshakemuksestamme
lokakuun aikana. Valtionneuvosto puolestaan käsittelee näillä näkymin kaikki
kolme periaatepäätöshakemusta ensi
vuoden alkupuolella, jonka jälkeen asia
menee eduskunnan äänestykseen.
Täysipäiväisenä aluekoordinaattorina vastaan nyt Simon paikallistoimistosta. Toimiston lisäksi minut voi tavata esimerkiksi hanke-esittelyjen yhteydessä.
Hankkeesta kiinnostuneita kannustan
ottamaan minuun yhteyttä puhelimitse
tai sähköpostilla ja tilaamaan esittelyn.
Toivomme, että saamme hakemukseemme eduskunnan vahvistaman myönteisen periaatepäätöksen ja
saamme siten jatkaa myös hyvin alkanutta yhteistyötämme seuranne kanssa. Kiitän teitä yhteistyöstä ja toivotan
teidät lämpimästi tervetulleeksi toimistollemme kahvittelemaan ja keskustelemaan hankkeestamme.
Menestyksekästä kautta toivottaen
ja Nuori Suomi sinetistä onnitellen
Minna Palosaari
Aluekoordinaattori
Fennovoima Oy
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Kemin Lämärit
Kunnossa
Kaiken Ikääseurahankkeessa
mukana!
Autokoulu
Haapalainen Ky
puh. 040 7425768
Kemin Lämärit on ollut
mukana KKI – seurahanketoiminnassa jo toista
vuotta. Kunnossa Kaiken
ikää on valtakunnallinen,
ministeriöiden rahoittama toimintaohjelma, jonka tavoitteena on innostaa yli 40-vuotiaita
säännöllisen liikunnan pariin.
Kemin Lämärit on profiloitunut työhyvinvointia kehittävään kunto- ja terveysliikuntaohjelmaan, jossa kohderyhmänä on
Kemin ja lähiympäristön yritykset ja yhteisöt. Lämäreiden ohjelmaa toteutetaan
Kunnon Meri-Lappi nimellä ja tavoitteena
on saada mukaan yhdestä kolmeen yritystä
vuodessa. Toiminnan lähtökohtana on elämäntapamuutosprosessi, jota reteamingmenetelmää noudattaen ”ajetaan sisään”
ohjelmassa mukana oleville ihmisille. Kunnon Meri-Lappi hankkeessa ovat mukana;
projektivastaava Petteri Näätsaari, toiminnan koordinaattori Pekka Tiitinen, sekä
taustatukea antavat Pohjois-Pohjanmaan
liikunta ry:stä Ilkka Kurttila Oulusta ja KKI
– ohjelmakoordinaattori Mia Malvela Jyväskylästä. Myös Kemi-Tornio Ammattikorkeakoulun fysioterapiaopiskelijoita on ollut
mukana projektissa tekemällä yhden opinnäytetyön aiheesta.
Mikäli yrityksesi tai yhteisösi on kiinnostunut työhyvinvointia lisäävästä kunto- ja
terveysliikunnan mahdollisuuksista, niin ota
yhteyttä projektivastaavaan Petteri Näätsaareen, p: 050-4948626, niin räätälöidään
yksilöllinen ohjelma, jonka vaikuttavuus on
merkittävä pitkällä aikavälillä!
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Maanrakennus
Veljekset Kujala Oy
puh. 0400 691 277

Tervetuloa Kauneushoitola Eijaan
Meiltä saat ammattitaidolla monipuoliset SKY-dip kosmetologin kauneudenhoitopalvelut, esimerkiksi kasvo- ja
vartalohoidot, Mediwave-lihaskuntoutusta, kestopigmentoinnit ja meikkaukset sekä lymfahoidot ja aromaterapiaa
Mailtä myös Exuvlance-tuotteet ja
Take ten-lihaskuntoutus

www.kauneudenhoitolaeija.net • Ajanvaraus 040 7688 214

J. Vyörykkä Oy
puh. 254 525, 050 412 9342
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Takarivi vasemmalta: Räisänen Kai (huoltaja), Räisänen Jori, Raiskio Henri, Vaarala Christian, Pentinsaari Tuomas, Aaka Pekkala
(huoltaja) Keskirivi vasemmalta: Ponkala Henri, Eerikkälä Ville, Pimperi Antti, Sillanpää Markus, Sainmaa Teemu, Tammela Toni Alarivi
vasemmalta: Nurminen Ville, joukkueenjohtaja Alakorpi Heidi, Klasila Pauli, valmentaja Järvinen Jani, Tissari Antti Poissa kuvasta:
huoltaja Kari Sainmaa, pelaaja/valmentaja Marko Silvola, Jani Rautio, Sampo Ylisuvanto, Tuomas Uusitalo.

Uutena joukkueena uudelle kaudelle
Tervehdys kaikille jääkiekosta innostuneille, myös katsomossa oleville. Kesä
meni niin nopeasti, että puolet asioista
jäi varmasti tekemättä ja hoitamatta,
mutta uuteen kauteen lähdetään uudella joukkueella. Joukkueessa on mukana kokemusta ja nuoruuden intoa. Ne
molemmat ovat varmasti eduksi koko
joukkueelle.
Kaikki alkoi viime kevättalvella, kun
Näätsaaren Petteri soitti minulle ja kysyi, että aikooko poikani pelata ensi
kaudella ja missä joukkueessa. Vastaukseni oli, että en tiedä, koska junnuille vm -93 ei ollut tiedossa joukkuetta. Petteri kertoi ajatuksesta perustaa
joukkue, joka osallistuisi tulevana kautena Lappi-Liigaan. Tämä uusi joukkue
tarjoaisi myös tilaisuuden junioreille jatkaa jääkiekon harrastamista ja edetä

jääkiekkouralla, mutta pelikokemus olisi
ensiarvoisen tärkeää, ja meillä on ollut
onni saada mukaan myös kokeneita
kiekkoilijoita. Minä, toisen polven ”lämäriläisenä”, innostuin asiasta ja lupauduin
mukaan. Toisen polven ”lämäriläiseksi”
voin varmasti itseäni, kun tullut tuolla
kaukalon reunalla roikuttua pienestä pitäen, sillä isäni Veikko Haapalainen oli
aikoinaan perustamassa Kemin Lämäreitä, ja luonnollisesti jääkiekko oli osa
elämäämme jo 1970-luvulla. No tämä
sitten historiasta, sillä tässä sitä nyt taas
ollaan kaukalon reunalla seuraamassa
pelejä ja joukkueen edesottamuksia.
Joukkueen syntymäpäivänä voidaan pitää 23.4. jolloin pieni joukko jääkiekosta
innostuneita pelaajia kokoontui Autokoulu Haapalaiselle ja antoi alkusysäyksen uudelle joukkueelle. Nimen anto

tapahtui samassa tilaisuudessa, ja niin
Lämäreiden II-joukkue sai nimekseen
Lämäri Lions.
Kesä meni ja syksy koitti. Bergmanin
Tommin avustuksella oli saatu joukkue
kasaan, ja osallistuminen Lappi-Liigaan
varmistui.
Joukkue on minulle uusi ja osa pelaajista on aivan uusia tuttavuuksia,
mutta lähden innolla mukaan ja toivon
joukkueelle hyviä pelihetkiä. Edetään
peli kerrallaan ja nautitaan jääkiekosta.
Joukkueessamme on edelleen paikkoja
auki, joten eiku pelaamaan!
Samalla toivotan kaikki jääkiekosta
kiinnostuneet katsomaan meidän pelejämme Lappi-Liigassa.
Jääkiekkoterveisin
Heidi Alakorpi (jojo)
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Takarivi vasemmalta: Erkki Helanummi, Tuukka Ollila, Antti Karjalainen, Niko Lampela, Jonne Mykkälä, Roope Lappeteläinen, Miika
Karjalainen Keskirivi vasemmalta: Esko Karjalainen (huoltaja), Samuli Vuokniemi, Aleksi Ollitervo, Joona Raappana, Samuli Heikonen,
Saku Somppi, Jussi Rahkola, Jami Juuso Eturivi vasemmalta: Taito Vuokniemi (valmentaja), Joose Impiö, Ville Ala-aho, Kalle Ranki,
Miika Puustinen, Jukka Heikonen (valmentaja) Poissa kuvasta: Janne Kemppainen

Kemin Lämärit C-94, joukkue,
oman ikäluokkansa lapinläänin lippulaiva
Kemin Lämäreiden vanhin juniorijoukkue on vuosimallia 94. C-juniori joukkue
vahvistui alkavalle kaudelle uusilla pelimiehillä Tornion suunnalta, tosin muutamia kovanluokan pelimiehiä päätti
peliuransa ainakin toistaiseksi. Joukkue
aloitti kautensa jäällä 10.8. ja pelasi
kotiturnauksensa 29.8. josta lohkesi
tiukkojen vaiheiden jälkeen kunniakas
kolmas sija. Kesän aikana harjoitteluaktiivisuus oli kohtalaisen hyvää, joten
kuntopuoli oli kunnossa, mutta jääaikaa oli liian vähän alla. Syyskuun alussa suunnattiin sitten SM-liigan esikarsintaan Alavuudelle, josta tuomisina oli
1-divisioonan karsijan paikka, ainoana
lapinläänin seurana. Kovia pelejä riittääkin pitkälle syksyyn ennen kuin sarjataso selviää. Joukkueessa on tällä hetkellä hyvä yhdessä tekemisen meininki,
joka kurinalaisen harjoittelun ja laaditun
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pelitaktiikan pyyteettömän toteutuksen
kautta toivottavasti kantaa joukkueen
mahdollisimman korkeaan lentoon ja
taitoja vastaavalle sarjatasolle.
Joukkueen tukena on kattava joukko päteviä valmentajia, huoltajia sekä
muita toimihenkilöitä. Lisäksi olen ilolla,
vuodesta toiseen pannut merkille pelaajien vanhempien aktiivisen toiminnan toimitsijoina kotipelien yhteydessä.
Omalla toiminnalla voimme luoda pelaajille sellaiset puitteet että he tyytyväisinä
voivat harrastaa lajia juuri Kemin Lämäreissä.
Lämäreissä tapahtunut viimeaikainen positiivinen kehitys on myös omiaan avaamaan uusia mahdollisuuksia
pelaajille. Luultavasti joukkueen parhaat
pelimiehet löytävät itselleen kovempia
haasteita liigajoukkueista, mutta uskoakseni tulemme näkemään pitkästä ai-
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kaa B-juniorijoukkueen myös Kemissä.
Tämä on tärkeää myös perässä kasvaville juniorijoukkueille. Jatkuvuuden
kannalta on oltava katkeamaton polku
pienimmistä junioreista aina edustusjoukkueeseen saakka. Se luo uskoa,
antaa uskottavuutta ja takaa jatkuvuuden alueemme jääkiekkoharrastukselle.
Lämäreiden C94 joukkue, tällä hetkellä 18 nuorta herrasmiestä, tarvitsevat kaiken muun edellä mainitun lisäksi
kovaa kannustusta kotiotteluihin. Hyvät
jääkiekon ystävät, nyt on aika yhdessä
puhaltaa vauhtia Lappilaisen juniorijääkiekon lippulaivan purjeisiin. Hallilla tavataan.

Jyrki Ranki
Kemin Lämärit C-94, joukkueenjohtaja

Kemin Fysiokulma
Vuorikatu 6 A - 00100 Helsinki - Finland
Switch board 358 - 9 - 613 081 - fax 358 - 9 - 626 375
www.finnshipping.fi
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www.keminlamarit.com
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Takarivi vasemmalta: Ville Marjeta, Aleksi Peltoperä, Elias Imponen, Tuomas Karisaari, Tuukka Rantamölö, Teemu Mäki, Santeri
Honkanen ja Tuukka Kuusiniemi Keskirivi vasemmalta: Matts Majabacka, joukkueenjohtaja Pentti Laitila, Niko Harju, Joonas Harila,
Kasper Kilpinen, Akseli Pihlajasaari, Jere Vakkala, Werneri Seretin, Emil Laitila, Samu Majabacka, huoltaja Arto Kuusiniemi ja valmentaja Esa Seretin Alarivi vasemmalta: Johannes Poikela, Juho-Antti Juntunen, Tuomas Turunen, Teemu Miettunen, Veikka Valtonen ja
Sakari Helanummi Kuvasta puuttuvat Oskari Rovanperä ja Aleksi Lampela

Lämäri lähtee sydämestä ranteellakin onnistuu!
Tuleva kausi on meille viimeinen ns.
”pikkujunnukausi”. Tällä kaudella menemme vielä sillä pohjalla, että totuttelemme jääkiekon kovaan maailmaan.		
Peli kovenee asteittain ja meidänkin
porukka vastaa haasteeseen parhaansa mukaan. Ja mikä ettei, löytyyhän
joukosta sekä kookkaita voimapeliin
pystyviä pelureita, sekä pienempiä ärhäkkäitä terrierejä. Sopiva sekoitus voimaa ja periksiantamattomuutta.

18

Joukkueemme on saanut muutaman
lisäpelaajan vanhemmasta ikäluokasta
ja he ovat tuoneet kovasti lisäpotkua
kaikille. Pienen lisänsä tuo tulevan talven aikana mahdollisuus osallistua -94
kanssa aamujäille kerran viikossa. Näin
motivoituneilla pelaajilla on mahdollisuus hioa henkilökohtaisia taitojaan kovassa seurassa.
Tuleva vuosi on aluejoukkuevuosi.
Ikäluokasta valitaan Pohjolaleirille jouk-

KEMIN LÄMÄRIT RY:N KAUSIJULKAISU 2009-2010

kue. Tämä antaa lisäkipinää innokkaimmille pelureille ja mahdollisuuden
tutustua entistä paremmin muiden joukkueiden pelaajiin. Kolminkertaisessa
sarjassamme on tänä vuonna 7 joukkuetta. Sarja pelataan turnausmuotoisena. Lisäksi osallistumme kauden aikana
muutamaan turnaukseen.
Innolla odottelemme kauden alkua.

Skodat
myy

Asianajotoimisto
varatuomari Jouko Viitala
Valtakatu 27, 94100 Kemi
puh. (016) 250 800
Fax (016) 250 801
GSM 0400 649 344
email jouko.viitala@kemi.fi
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Takarivi vasemmalta: valmentaja Janne Koivuniemi, Severi Tikkala, Niko Kreivi, Nico Lackman, Hannes Arola, Roni Rajaniemi, Jani
Kaleva Keskirivi vasemmalta: vastuuvalmentaja Pekka Tiitinen, Niko Nyman, Alina Arola, Eveliina Huttula, Niklas Koivuniemi, Anssi
Kemppainen, valmentaja Jukka Kreivi Alarivi vasemmalta: Sakke Tiitinen, Waltteri Wallen, joukkueenjohtaja Asko Rajaniemi, Miko
Rahikainen, Ville Ravaska, Ville Pekkala

Yhteistyöllä menestykseen
No niin ja taas on saatu kausi käyntiin, muutama harjoituspeli jo alla. Niiden perusteella on kehitystä tapahtunut etenkin luistelussa, enemmän kuin vastustajilla, lisäksi joukkue on kasvanut yhtenäisemmäksi. Toivottavasti kaikki jaksavat harjoitella ahkerasti tänäkin talvena ja ottaa seuraavan askeleen, lisäämällä omatoimista harjoittelua. Ne jotka vielä miettivät jääkiekko harrastuksen aloittamista, tervetuloa mukaan reippaaseen toimintaan. Toivotan kaikille Lämäri Leijonille, sekä kannustusjoukoille,
mukavia hetkiä vauhdikkaan harrastuksen parissa.
Jukka Kreivi, valmentaja
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KEMI

Verkkotehtaankatu 18 • 95420 Tornio
puh. (016) 4586 600 • fax (016) 447 160

VALMENTAA - KUNTOUTTAA

www.meriva.com

Valtakatu 11-13
94100 Kemi
Puh. (016) 220 899
GSM 040 5244 895

Neste Tupasvilla
puh. 016 280 100
Neste Hahtisaarenkatu
puh. 016 255 701

KEMIN LÄMÄRIT RY:N KAUSIJULKAISU 2009-2010

21

J
98-

U

I
R
O
NI

T

Takana vasemmalta toimihenkilöt: Joukkueenjohtaja Jenny Ylikärppä, Valmentaja Jani Ylikärppä, Valmentaja Arto Pirneskoski, Huoltaja Jani Karttunen Takarivi pelaajat vasemmalta: Joona Viide, Sampo Karisaari, Jan-Mikael Sillanpää, Ville Yliniemi, Santeri Pirneskoski, Aleksi Vuokniemi; Joonas Lehtonen Keskirivi vasemmalta: Aapo Alapuranen, Jere Ylikärppä, Henri Paloniemi, Niko Karttunen,
Ville-Valtteri Kuronen, Eemil Ukonaho Alarivi vasemmalta: Peetu Puumala ja Teemu Mikkola Kuvasta puuttuu Casper Vaarala,
huoltajat Antti Alapuranen ja Jouni Mikkola

Uusi kausi, uusi valmentaja,
uudet kujeetko?
Otsikkoon kiteytyy suurimmat muutokset mitkä ovat kohdanneet E-98
joukkuetta alkaneella kaudella. Viime
keväänä lupautuessani itselle lähes täysin vieraan lajin valmennushommiin koin
sen mielenkiintoisena mahdollisuutena
kasvaa kiinni hienoon lajiin. Joukkuetta oli helppo lähteä viemään eteenpäin
aiempien hyvin hoidettujen vuosien jälkeen.
Uutena asiana otimme joukkueen
harjoitteluun mukaan myös treenaamisen kesäisin. Pojille homma tehtiin
täysin vapaaehtoiseksi ja muiden lajien
ehdoilla tapahtuvaksi. Lisäksi löimme
hynttyyt yhteen treenaamisen osalta 99
joukkueen kanssa, tämä oli varsinkin
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meidän joukkueelle erittäin positiivinen
asia sillä nuorempien joukkueen mukana saimme valmennukseen kaivattua tietotaitoa mukana olevien entisten
pelimiesten ansiosta. Jääkauden alkaessa otimme mukaan myös laajemman
oheisharjoittelun, aloitamme harjoitukset nykyään 45 minuuttia ennen jäätä.
Joukkueen koko on pysynyt alkavalla kaudella lähes samana. Uusia
pelaajia otamme mielellämme mukaan
joukkueeseen. Pelaamme tälläkin kaudella Lapin Kansa liigaa, sarjaan on ilmoittautunut 2 joukkuetta enemmän
kuin edellisellä kaudella joten pelireissuja riittää. Lisää haastetta tulee peleihin
ja treeneihin ”lämärin” myötä, joka tälle
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kaudelle on pojille sallittua. Tarkoituksena olisi myös kauden aikana käydä
haistelemassa pelituulia etelämpänä,
mutta tämä asia riippuu täysin joukkueen taloudesta, katsotaan miten käy.
Kauteen valmistautuminen ja siitä suoriutuminen vaatii myös sen, että
taustajoukot ja talousasiat ovat kunnossa. Tämä vaatii vanhemmilta oman
panoksensa ja myös yhteistyökumppaneiden tuen. Kiitänkin vanhempia ja yhteistyökumppaneita arvokkaasta työstä
hienon lajin parissa.

Jani Ylikärppä
Valmentaja

Moni-osaaja


www.kle-oy.fi

MR-PUMPPAUS KY
Majaputaantie 27
94300 Kemi
Puh. 040 5727 853
Email: posti@mr-pumppaus.fi

www.keminlamarit.com
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Takarivi vasemmalta: Vastuuvalmentaja Petteri Näätsaari, huoltaja Jari Virtala, valmentaja Jani Hyyryläinen, valmentaja Toni Sainio,
huoltaja Tuomo Taskinen Keskirivi vasemmalta: joukkueenjohtaja Hannele Paloranta, Mikko Porvari, Tuomas Miettunen, Toni Seppälä, Jesse Sainio, Aleksi Keinänen Alarivi vasemmalta: Joeli Harila, Julius Näätsaari, Rio Hyyryläinen, Aleksi Virtala, Tommi Taskinen,
Jere Paloranta, Aleksi Korpi.

Kiekkokausi on täällä - valmiina ollaan!
Olen aloittanut viidennen kauden Kemin
Lämäreiden E99-joukkueen joukueenjohtajana. Muistan, kun ensimmäisillä
kerroilla jäähallilla kuljin ja totesin: ai
täälläkö on kahviokin? Kuka saa mennä
koppiin, minne mailat laitetaan? Junkohalli oli kyllä tuttu, mutta Perämeren
Jäähallia en ollut sen vieressä noteerannut. Kun nyt 2009 elokuun alussa
kännnistimme tätä kautta, oli kaikki jo
kodikkaan tuttua. Jäähallille kerääntyy
ystäviä; meitä kaikkia yhdistää lapsen
kiinnostus jääkiekkoon.
Paljon on näiden vuosien aikana tapahtunut. Seura on mennyt eteenpäin
niin organisaation kuin toiminnankin
tasolla. Juniorijoukkueiden määrä on lisääntynyt emmekä me ole enää seuran
nuorin ikäryhmä. Oman joukkueemme
etu on siinä, että toimijat ja vanhemmat ovat aktiivisesti olleet toiminnassa
mukana alusta alkaen. Tämä on elinehto myös jatkossa. Tarvitsemme kirjureita, kellomiehiä, kuuluttajia...Lisäksi
vanhemmat ovat sitoutuneet lastensa
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kannustamiseen, kuljettamiseen ja kustantamiseen. Kimppakyytejä peleihin ja
harjoituksiin pystytään myös järjestämään.
Tämä kausi tuo E99-joukkueelle
paljon uusia haasteita. Kauden teemana
tulee olemaan kunnioitus, johon meidän
kaikkien vanhempienkin tulee lasten tavoin sitoutua. Siirrymme pelaamaan
ns. pitkän kentän pelejä, joka tuo omat
haasteensa kaikille meille toimijoille.
Joukkueemme on myös kooltaan pieni,
joten yhteistyötä muiden joukkueiden
kanssa tullaan tekemään. Tosin yhteistyö on ollut vahvin lenkki joukkueemme
historiassa sen alusta lähtien. Juniorijoukkueet auttavat toisiaan eikä edustusjoukkueen rooliakaan sovi unohtaa.
Kemin Lämärit on hieno jääkiekkoseura. Joukkueemme haluaa omalta
osaltaan olla mukana seuran kehitystyössä. Valmennus, tiedottaminen, dokumentointi ja kouluttautuminen ovat
edelleenkin avainasemassa joukkueen
toiminnassa. Luonnollisesti toivomme,
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että jäävuoromaksuihin olisi tulossa yhdenvertaisuuden perusteella muutosta,
eikä vanhempien tarvitsisi taloudellisesti
sijoittaa jääkiekon harrastukseen kohtuuttomia summia.
Totesin vuosi sitten, että me vanhemmat nautimme jääkiekosta lastemme kanssa ja olemme yhdessä
jääkiekkoperhe. Olen edelleen samaa
mieltä. Kaikki kiitos vanhemmille; teidän
ansiostanne joukkueemme on toimiva,
ei heikko lenkki. Itse pelaaminen – se
tärkein juttu - on lastemme mielestä
edelleen mukavaa ja pelimatkoja odotetaan malttamattomina.
Toivotan meille kaikille hyvää kiekkokautta. Tuokoon se tullessaan onnistumisia, terveellisiä elämäntapoja, kivoja
kavereita ja hienoja pelimatkoja.
Asia vilipitön.
Hannele Paloranta
Joukkueenjohtaja
Juniorijaoston puheenjohtaja

Tanssiorkesteri
Meän Tahit
Häät, synttärit, pikkujoulut, musiikkia laidasta laitaan
Solistina Taina Pudas
Puh. 040 5017 299
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Ylärivi vasemmalta: Huoltaja Pasi Pulakka, huoltaja Tapani Huttu, valmentaja Marko Veittikoski, Juha Turska, Julius Veittikoski, Ville
Veittikoski, Oskari Koskimäki, Aleksi Leskelä, Jesse Oinas, Vilho Onkalo, , huoltaja Petri Lento, huoltaja Ari Koskela, valmentaja Pekka
Tiitinen Keskirivi vasemmalta: Joukkueenjohtaja Sari Pulakka, Saku-Petteri Kuijala, Arttu Lento, Kristian Pulakka, Janne Mäki, Henri
Huttu, Oula Mörsäri, Ville-Veikka Piipponen, huoltaja Jenny Maunula Alarivi vasemmalta: Aleksi Ylikärppä, Jere Pulakka, Eetu Laitala,
Sami Turunen, Eemil Koskela, Aleksi Juvonen ja Santtu Tiitinen Kuvasta puuttuu Joonas Kekäläinen

Arvokasta kiekkokautta käynnistetään!!
Niin se kesä taas sujahti ja syksy tulla tupsahti. Koulut käynnisty, samalla myös jäähallin ovet aukes ja hallin
käytävät täyttyivät pelaajista kuin vanhemmistakin iloisen jälleen näkemisen
riemusta sekä talvisen harrastuksen
alkamisen ilosta! Iloa silmille toi myös
se että mukaan oli tullut runsaasti uusia
kasvoja. Uudet kasvot ovat aina tervetulleita mukaan, sillä koskaan ei ole liikaa väkeä toiminnassa!!
On tärkeää että lapsi harrastaa liikuntaa ja meillä seurana/joukkueena on
kunnia tarjota yhtenä harrastusmuotona
jääkiekkoa. Eikä jääkiekko ole pelkästään jääkiekkoa vaan myös mukavaa
yhdessäoloa, harrastamista, uuden oppimista sekä mukavia tuttavuuksia jopa
kavereiksi asti. Joukkueena meillä on
selkeät pelisäännöt, joita kunnioittavat
niin lapset kuin aikuisetkin. Tämä takaa
sen että joukkueessa on mukava toimia
sekä innokas ja positiivinen energia pur-
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suaa kaikista joukkuehengen ylläpitämiseksi myös kaukaloiden ulkopuolelle
asti.
Joukkueemme pelaa milleniumsarjaa 12 muun joukkueen kanssa, joka
tarjoaa pelaajille kerran kuussa, linjaautolla matkustettavan turnausmatkan
lähialueen paikkakunnille, jossa on
lapsille oma hegumaniansa ja mukava
yhdessäolontunne. Lisäksi pelaamme
harjoituspelejä naapurijoukkueita vastaan. Jääkiekon ohella järjestämme
yhteisiä perhtapahtumia, pikkujouluja
lapsille ja aikuisille sekä erinäisiä teema
päiviä.
Koska puhutaan 9-vuotiaista kiekkomiehen aluista, on muistettava että
lapsi harrastaa eikä tehdä aikuisina lapsista harrastusta itsellemme. On myös
tärkeää muistaa sekin että tässä lajissa
nuorena lapsen pitää nauttia jääkiekosta, ei pidä huolehtia tuloksesta ja
kentällä pitää olla hauskaa. Koska kun
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lapset ovat vanhempia, he oppivat taktiikoista ja ymmärtävät paremmin mitä
valmentaja niiltä haluaa. Joten keskitytään vanhempina siihen että lapsi pitää
hauskaa ja nauttii kiekosta jäällä. Tämä
takaa sen, että lapsi viihtyy ja jaksaa
tulla kerta toisensa jälkeen uudestaan
hallille, mikä lämmittää niin vanhempia
kuin joukkueen toimijoita.
Lämärit on vahvasti toimiva ja kasvava seura joka toiminnallaan kannustaa
ja tukee meitä juniorijoukkueita eteenpäin. Tällaisen seuran alaisuudessa on
mahtavaa saada toimia. Haluankin toivottaa kaikki tervetulleeksi tutustumaan
hienon lajin ja hyvän seuran toimintaan
sekä seuraamaan antoisaa kiekkokautta perämeren jäähalliin. Kaikki otetaan
lämpimästi vastaan!!
Kiekkoterveisin
Sari Pulakka
Joukkueenjohtaja

Ilmaiset jäämaksut alle 18-vuotiaille
Kemin Lämärit ry on Kemin ainoa jääkiekon erikoisseura, jolla on myös junioritoimintaa sekä lisäksi taitoluistelua.
Seurassa on tällä hetkellä noin 250 lisenssipelaajaa. Toimintamme perustuu
pääasiallisesti vapaaehtoistoimintaan
ja suurimmat kulut seurassamme muodostuvat jäämaksuista ja pelimatkoista.
Tällä hetkellä Kemin kaupunki tarjoaa
ilmaiset tilat kaikille järjestöille ja seuroille, jotka tuottavat toimintaa alle 18-vuotiaille. Ainoastaan jääkiekko on urheilulaji, jossa seura/vanhemmat joutuvat
kustantamaan koko toiminnan itse.

Lämpöhirsitalot

Soita Olavi Vanhapiha
gsm 0400 543 391

Neljäntoista vuoden aikana Kemin
Lämärit ry on käyttänyt rahaa tiloihin
noin 1,2 miljoonaa euroa. Jotta kyseinen epätasaarvoisuus suhteessa muihin lajeihin saadaan tasattua, on Lämäreiden taholta esitetty, että Kemin
kaupunki tarjoaisi myös alle 18-vuotiaille jääkiekkoilijoille ilmaiset harjoitteluolosuhteet alkaen syksystä 2009. Näin
pystyisimme kehittämään toimintaa entistä laadukkaammaksi, eikä raha olisi
enää esteenä lapsen tai nuoren harrastamiselle/hyvinvoinnille. Kokonaiskustannukset ovat kaupungille noin 75.000

euroa/vuosi. Vastaavia päätöksiä on
tehty myös muualla Suomessa, minkä
vuoksi on erittäin tärkeää, että kaupunkimme on positiivisesti mukana myös
kyseisellä sektorilla. Tämä tukisi myös
kaupungin strategiaa, jonka mukaan
liikuntapalvelujen saatavuus sekä saavutettavuus sekä laatu ja turvallisuus on
pidettävä korkealla tasolla.

Tasa-arvon puolesta
Kemin Lämärit Ry:n johtokunta
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Ylärivi vasemmalta: Joukkueenjohtaja Paula Kajosmäki, Juho Karttunen, vastuuvalmentaja Jani Mettovaara, Tomi Nyman, Tuomas
Lehtonen, valmentaja Marko Repo, Miro Kontio, valmentaja Petteri Luokkala, Sakari Väätäjä , valmentaja Juha Siurumaa, Viljami Toivanen, valmentaja Petri Nikupeteri, Ville Korhonen ja Paul Arontie Keskirivi vasemmalta: Tatu Seppälä, Aleksi Torvela, Justus Isola,
Sami Kajosmäki, Arttu Nikupeteri, Olli Nikupeteri, Topi Nisula, Aku Kunnari, Veeti Rönkä ja Leevi Repo Alarivi vasemmalta: Roope
Ollitervo, Veeti Nikupeteri, Otto Luokkala , Hanna Kajosmäki, Jonna Viide, Miika Kauppila, Tuukka Siurumaa, Teemu Laitala ja Otto-Ville
Juntunen

Ensiaskeleita Lämäri-Leijonapolulla
01-joukkue jatkaa matkaansa Lämäri-Leijonapolun ensimetreillä. Ensimmäinen
kausi meni kaikilla perusasioiden opettelemisessa. Samalla uusien asioiden oppimisen tiellä jatkamme edelleen, pelaajat ja toimijat. Pienet jääkiekkoilijamme ovat
kasvaneet kesän aikana ja harjoituksissa siirrytäänkin koko ajan pienen pienin askelin kohti jääkiekon harjoittelua. Toki sitä polvi jäässä hiljaa olemistakin opetellaan
edelleen.
Matka valmiiksi jääkiekkoilijaksi on pitkä, hidas, työntäyteinen ja loputon polku.
Näiden ensiaskeleiden seuraaminen ja opettaminen vaatii kärsivällisyyttä ja välillä
rautaisia hermojakin. Silti lasten pienen pienet oppimisen ja onnistumisen hetket
tekevät kaikesta vaivan arvoista. Onnistunut syöttö, maali, torjuttu laukaus, hymy
ristikon takana. Pieniä suuria askeleita pitkällä polulla.
Jani Mettovaara
F-01 valmentaja.
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Rakennusliike Ylisuvanto Oy
Tommi Ylisuvanto
Näätätie 2
95200 SIMO

Puh. 040 513 9313
Fax (016) 266 910
Email: tommi.ylisuvanto@pp.inet.fi

Kemin Lämärit

kiittää
tukijoitaan.

HUOLTO
Konehuolto
Rauno Sarkkinen Oy
puh. 0400 382 303
0400 312 856
puh./fax (08) 5211 526
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Takarivi vasemmalta: Anna Ylimartimo, Niina-Riikka Hildén, Mervi Yliperttula, Marianne Karttunen, Johanna Koskinen Toinen rivi: vasemmalta: Henna Viide, Salla Roivainen, Jenny Ylikärppä, Elisa Mikkola, Riikka Särkelä, Hannele Paloranta Kolmas rivi vasemmalta:
Pauliina Kesonen, Minna Kauppila, Sari Torvela Edessä vasemmalta: Sari Pulakka, Henna Roivainen, Johanna Tikkala

Lämäri Ladyt
Pukuhuoneen täyttää iloinen puheensorina ja naurunremakka, kun tyttöjä/
naisia saapuu vähitellen pukukoppiin.
Tytöt/naiset auttavat toinen toistaan
varusteiden pukemisessa. Yhteistyöllä
saadaan varusteet päälle, lapsenvahdit on hommanneet jo aiemmin viikolla
ne, jotka sitä tarvitsevat; jäätreenit voi
alkaa.
Tyttöjen/naisten ryhmä koostuu
vajaasta paristakymmenestä harjoittelijasta. Kokoonnumme kerran viikossa
jääharjoituksiin, jossa harjoitellaan pää-

asiassa luistelua, kiekonkäsittelyä ja tietenkin itse pelaamista. Kävimme myös
pelaamassa kesäturnauksessa Pyhäjärvelle ja tuloksena oli upea hopeasija.
Itse reissu jo sinällänsä oli mahtava kokemus, joukkueessa kun on tosi hyvä
ryhmähenki.
Jääkiekkoharjoitukset on erinomaista kunnon ylläpitämistä. On hienoa
kuulla pukukopissa harjoitusten jälkeen,
kuinka sykemittariin tuli uudet ennätyslukemat…oli niin tehokkaat treenit.
Valmentajat valmistelevat treenit sen

mukaan, minkä tasoisia luistelijoita ryhmässä on. Ryhmässä on monentasoisia harrastajia, jonka mukaan porukka
jaetaan harjoitteleeko luistelemista vai
pelaamista.
Lisää tyttö-/naiskiekkoilijoita kaipaamme porukkaan mukaan eli kaikki
jääkiekosta kiinnostuneet, tervetuloa
mukaan! Porukkaan on helppo tulla
mukaan milloin vaan, yhteydenotot allekirjoittaneelle.
Sari Torvela, JoJo

Lämpöä syksyyn
sisustamalla.
Syysverhot saapuneet!
Keskuspuistokatu 10, Kemi puh. 045 1104 434, Avoinna: ti-pe 9-17 ja la 10-14
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Torstai iltaisin jäähalli täyttyy iloisista
luistelemaan ja kiekkoilemaan opettelevista lapsista ja heidän vanhemmistaan.
Samaan aikaan jäällä toimivat sekä
kiekkokoulu, että luistelukoulu, jossa
opetellaan luistelun alkeita oman aikuisen avulla. Jäällä on mukana ohjaajien
lisäksi aina Lämäreitten edustusjoukkueen pelaajia ohjaamassa ja kannustamassa lapsia.
Harjoitukset sujuvat leikin varjolla ja
tarkoituksena on saada liikunnasta ja
etenkin jäällä liikkumisesta myönteisiä
ja mukavia kokemuksia. Tavoitteena on,
että mahdollisimman moni lapsi innostuisi urheilusta ja jatkaisi sitä jossakin
muodossa myöhemmin.
Kiekkokoulussakin panostetaan vielä perusluisteluun, mutta mailan käyttöäkin opetellaan. Luistelutaidon omaavat
voivat aloittaa suoraan kiekkokoulusta,
mutta moni siirtyy sinne käytyään luistelukoulun. Treenien kohokohta on leikkimielinen jääkiekko-ottelu, jossa pääsee

Perinteisesti jääkiekkoilusta tunnettu
seuramme Lämärit otti tänä syksynä
askeleen ennestään tuntemattomille
”jäille” laajentaen toimintaansa taitoluisteluun. Syksystä 2009 eteenpäin
kaukalon valloittaa pelaajien lisäksi hurmaavat taitoluistelijattaret. Taitoluistelutoiminta onkin Kemissä aivan uusi juttu,
sillä aiemmin seuratasolla sitä ei ole voinut täällä harrastaa.
Seurajohdon ja lajivalmentajan yhteisten pohdintojen jälkeen viime keväänä asia ns.julkistettiin ja pienen jutun
myötä esiteltiin myös paikallislehdessä.
Hyvin pian sen jälkeen kävi selväksi
ettei kyseessä ollut harha-askel. Tällaiselle toiminnalle oli todellakin tilausta.
Ilmoittautumisten ja yhteydenottojen
tulva jumitti allekirjoittaneen valmentajan sähköpostin useiksi viikoiksi.
Asiasta kiinnostuneiden määrä sekä
ikäjakauma oli niin laaja, aina 4-vuotiaista viisikymppisiin, joten tarpeelliseksi tuli
kahden ryhmän perustaminen. Pienten
ryhmä on tarkoitettu n. 6-9 -vuotiaille
ja isommissa onkin sitten tyttöjä aina
14-vuotiaisiin saakka.
Harjoitukset alkoivat elokuun 23pv
jolloin jäähallin eteisaula täyttyi pikku-

Luistelu-/kiekkokoulusta eväät
hyvään harrastukseen
näyttämään pelitaitojaan ja saamaan
hyviä fiiliksiä ja joukkuhenkeä.
Luistelu-/kiekkokoulun lukukaudet
päättyvät johonkin mukavaan yllätykseen, jota tietysti ei paljasteta etukä-

teen. Sen verran toki voin paljastaa, että
aitoa jäähalli tunnelmaa on luvassa.
Ari Tiitinen
Luistelukoulun ohjaaja

Taitoluistelijat Ice Cats
prinsessoista. Jäälle tytöt pääsevät
pyörähtelemään aina kerran viikossa
sunnuntaisin. Kaksoisaxeleihin ja piruetteihin asti ei ihan vielä tällä kaudella
harjoituksissa paneuduta vaan monenmoisia taitoja, temppuja ja leikkejä on
opittava ennen oikeaksi taitoluistelijaksi
tuloa. Monen tyttösen mielestä jäällä
liikkuminen onkin melko konstikasta

”kun se jää on niin liukas”.
Pientä jännitystä harjoituksiimme
tuo myös tulevan luistelunäytöksen harjoittelu. Näytöksen ajankohta on vielä
auki, mutta toivottavasti tytöt pääsevät
pian näyttämään yleisölle taitojaan.
					
Terveisin
Yksi ”Cätseistä” Jonna
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