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Lämärit on meidän
YHTEINEN JUTTU

iekkokausi on taas käynnistynyt
täydellä tohinalla ja se näkyy niin
perheiden kuin toimijoiden arjessa.
Lasten harrastaminen vaatii koko perheeltä
uhrauksia, mutta erityisesti ne aktiiviset
toimijat, jotka pyörittävät joukkueiden arkea ovat välillä jopa turhan lujilla. Auttavia
käsiä ja jalkoja ei koskaan ole liikaa ja tästä
johtuen jokaisen vanhemman pienikin
panos joukkueen ja erityisesti lasten harrastuksen tueksi on erittäin merkittävä. On
valitettavaa, että yhteiskunnan toimintamalli kiireineen on tällä hetkellä sellainen,
että se eräällä lailla ajaa ihmiset loppuun.
Tällöin mielestäni tärkeimpään eli lasten
kanssa vietettyyn vapaa-aikaan ja vapaaehtoistoimintaan ei jakseta tai uskalleta
tarttua.

Tämän vuoden teemana onkin yhteisöllisyyden edelleen kehittäminen, jonka voi
kiteyttää yhteen lauseeseen ” LÄMÄRIT ON
MEIDÄN YHTEINEN JUTTU”.

Kemin Lämäreissä on viime vuosina ollut
runsaasti erittäin aktiivisia toimijoita, joita
ilman seura ei toimisi niin laadukkaasti
kuin se nyt toimii. Kiitos taas kerran heille.
Kehittämistä tietenkin löytyy edelleen
ja tulevaisuuden haasteisiin on seuralla
olemassakin selkeä 5-vuotis strategia.
Yhtenä merkittävän osa-alueena on saada
lisää toimijoita mukaan seuran toimintaan.

Myös edustusjoukkueen roolia junioreiden
valmennustoiminnan tukena on kehitetty
ja jokaisella joukkueella on useita henkilökohtaisia kummipelaajia, joita valmennus
voi pyytää omille jäille mukaan. Tästä on jo
usean joukkueen kohdalla todella positiivisia kokemuksia. Palaute on edustuksen
pelaajien kuin pikkujunnujen osalta on ollut
loistavaa.

Arjessa teema tulee kuluvana vuotena
näkymään esimerkiksi niin, että joukkueiden toimesta järjestetään isovanhemmille
omia tapahtumia, jossa he voivat tutustua
lastenlasten harrastukseen ja mahdollisesti
kantaa oman kortensa myös joukkueen
arkeen. Lisäksi seurassa järjestetään
osaamiskartoitus, jotta pystyisimme
hyödyntämään vanhempien osaamista ja
ammattitaitoa osana joukkueiden ja seuran
toiminnankehittämistä. Osaamiskartoituksen avulla jokainen voi kertoa miten voi/
haluaa auttaa joukkuetta ja seuraa arjessa.

Lopuksi toivoisinkin, että niin lasten
vanhemmat kuin myös seurasta muuten
kiinnostuneet ottaisivat reilusti yhteyttä
meidän toiminnanjohtajaan ja tulisivat
uskaliaasti mukaan tähän meidän yhteiseen juttuun.
Pekka Tiitinen
puheenjohtaja

PLUSMARK

Kaikkien Aikojen Koti

Tutustu uuteen
talomallistoomme.
Tilaa uusi 100-sivuinen talokirja.

Myynti Lapin läänissä
Olavi Vanhapiha
Gsm 0400 543 391
olavi.vanhapiha@polarhouse.com
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Kemin Lämärit 40-VUOTTA

K

Lämärihistoriahan sai alkunsa vuoden 1972
kevättalvella, kun jääkiekon innoittamia miehiä kokoontui pohtimaan, voitaisiinko Kemiin
perustaa jääkiekon erikoisseura.
Kahden viikon pohtimisen jälkeen tehtiin
päätös jääkiekon erikoisseuran perustamisesta. Tätä päätöstä
olivat tekemässä Kari
Ahtovuo, Erkki Marjakaarto, Heikki Ulén,
Matti Ulén, Pekka
Mustonen, Pasi Arponen, Jouni Kilpeläinen
ja Veikko Haapalainen.
Nimeksi päätettiin Lämärit. Seuran rekisteröinnin saaminen kesti
kuukausia ja Kemin Lämärit rekisteröitiin
lopulta 15.6.1972. Toiminta aloitettiin konkarikiekon harrastamisella.

siset ansiomerkit ansioituneesta työstä
jääkiekon parissa Tommi Bergmanille,
Petteri Näätsaarelle, Hannele Palorannalle
sekä Pekka Tiitiselle. Paikalla oli niin pelaajia, pelaajien vanhempia ja tukijoita kuin
myös seuran nykyisiä ja entisiä aktiivitoimijoita.
Omat terveisensä
toivat mm. Kemin
kaupunki, Jääkiekkoliitto, lähialueen
jääkiekkoseurat,
erotuomarikerho
sekä yksittäiset
henkilöt. Mainittakoon, että JYP
Jyväskylästä lahjoitti yhden kauden
2011-2012 Suomen
mestaruus-paidoistaan Lämäreiden huutokaupattavaksi.
Päivän ohjelmaan kuului myös disco, jota
Lämärit järjesti nyt ensimmäistä kertaa.
Osallistujilla oli hauskaa, ja mahdollisesti
discotoiminta saa jatkoa tulevaisuudessa.

Juhlapäivään kuului päivätilaisuus Sauvosalissa. Tilaisuudessa palkittiin seuran ja
joukkueiden ansioituneita toimihenkilöitä
sekä pelaajia. Jääkiekkoliitto luovutti prons-

Juhlapäivä huipentui ilta-tilaisuuteen, jossa
oli lähes 100 entistä ja nykyistä ”lämäriläistä”. Tunnelma oli hilpeä ja hauska, ja muistoja Lämäreiden historiasta kertoivat mm.

emin Lämärit juhli 40-vuotistaivaltaan 26.5.2012 usean eri tapahtuman merkeissä.

Jukka ”Jusu” Ahve
Suomen Mestaruu njärvi luovutti JYPin
s-paidan Lämäreill
huutokaupattavaksi.
e
Pekka Tiitinen ja Ha Paidan vastaanottivat
nnele Paloranta.
Tapani Onkalo ja Jukka Ahvenjärvi. Iltaa
vietettiin hyvän ruoan ja musiikin parissa,
ja Lämäri-huutokaupassa kaupatuista pelipaidoista saatiin lähes 1000 euron summa
juniorijääkiekon tukemiseen.
Kemin Lämärit on nyt vireä nelikymppinen.
Toivotaan yhtä vireitä vuosia myös tulevaisuuteen. ”Tää on meidän juttu”.
Hannele Paloranta
varapuheenjohtaja
juniorijaoston puheenjohtaja
< Lämäreiden A-junioreiden valmentaja
Jani Hyyryläinen palkittiin vuoden valmentajana. Lämäreillä oli kaudella 2011-2012
ensimmäisen kerran seuran historiassa
A-juniorijoukkue.

Pasi Arponen luovutti ”Pasin putki” -palkinnon C-ikäluokan
pelaajalle. Palkinnon sai Sakke Tiitinen ja palkinnon vastaanotti
Santtu Tiitinen.

Lämäreiden 00-joukkue esitti päiväjuhlassa kappaleen ”Sankarit”.
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> Lämäri-historiaa
muistelemassa seuran
perustajajäseniä.
Kuvassa vas. Seppo
Ulen, Kari Ahtovuo,
Pasi Arponen ja
Erkki Marjakaarto
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Suomen Jääki ojensivat pronssiset anteri Näätsaarelle.
Alajoutsijärve, Pekka Tiitiselle ja Pet
Palorannall

www.keminlamarit.com
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Expert Niskalan Radio-Sähkö

Ajovalot!

!
A
S
S
O
I
TORN
ZB2901 Ergorapido 2 in 1 Akkuimuri
- irrotettava käsiosa
- sykloninen pölysäiliö
- tehonsäätö
- rako- ja harjasuulake

SÄÄSTÄ 40 €

- helposti
puhdistettava pölysäiliö ja suodattimen
pikapuhdistus

Tarjous voimassa
jääkiekkokauden 20122103 loppuun asti, niin
kauan kuin tarjoustuotteita riittää. Ei
puhelinvarauksia.
Tuotteita rajoitetut erät.
1 kpl / tarjoustuote /
asiakas. Ei jälleenmyyjille.

TORNIO Keskikatu 9, p. 040 3150 150, ark. 10–18, la 10–14

129€

norm.
169€

www.expert.fi

KEMI Valtakatu 1, p. (016) 254 751, ark. 9–17.30, la 9–14
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Haastajana
II DIVARIIN JA LAPPI - LIIGAAN!

K

emin Lämäreiden edustusjoukkueen
kohtalona oli viime keväänä tippuminen suomi- sarjasta. Koko viime
kausi oli erittäin haasteellinen niin joukkueen kasaamisen osalta kuin toiminnallisestikin. Pelaajia tuli ja meni eikä lopullista
rosteria saatu millään ilveellä kasaan.
Päätimme muuttaa hieman konseptia tälle
kaudelle. Konseptin muutos ja pitkäaikaisen Lämäri – toimijan, Bergmannin Tommin
päätös lopettaa, antoivat tietenkin suuren
haasteen päivittäiseen joukkueen pyörittämiseen. Näistä asioista kuitenkin selvittiin
jakamalla tehtäviä ja vastuuta useammalle
henkilölle.
Tavoitteenamme on nostaa omista junioreista pitkällä aika jänteellä edustusjoukkueen runko ja niinpä päätimme yhdistää
A:n ja Edun toimintoja, niin valmennustiimin kuin pelaajien osalta. Yhteiset
harjoitukset alkoivat toukokuussa silloisen
päävalmentaja Urban Lahden johtamana. Kesäkausi meninkin suunnitelmien
mukaan mutta sitten Urban sai tarjouksen
Allsvenskaniin sattumalta nousseen Asplövenin joukkueelta ja päätti palata takaisin
Haaparantaan.
Tämä toi meille uuden haasteen heinäkuun
loppupuolella. Kartoitimme useita valmentajaehdokkaita mutta lopulta päätös
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oli helppo. Jo muutaman kauden apuvalmentajana toiminut Jani ”Nänsi” Järvinen
otti vastaan ison haasteen yhdessä muun
tiimin eli Ati Hastin, Jani Hyyryläisen, Jani
Erkinmikon ja Ari Heinosen kanssa. Nänsille kausi on ensimmäinen valmentajana
tällä sarjatasolla.
Harjoituspelejä pelattiin muutamia ja
joukkue muotoutui hiljalleen. Huomasimme kuitenkin pian ettei alkuperäinen
suunnitelma tule toteutumaan, sillä ryhmä
on liian kapea kahden sarjan pelaamiseen.
Ei muuta kuin puhelin käteen ja pelaajien
etsintään. Hyvät vahvistukset saatiin, nyt
idästä ei lännestä niin kuin aikaisempina
vuosina.
Joukkue on aloittanut sarjan hyvin, lukuun
ottamatta avauspeliä Torniota vastaan.
Joukkueen ilmapiiri on hyvä eikä joukkueeseen ole tulossa suuria muutoksia
ennen kuin Tammikuussa, jolloin pelaajia
siirretään armeijan harmaisiin. Joukkueen
tavoite on selkeä, takaisin suomi-sarjaan!
Urheilutoimenjohtajan roolia muutettiin
seurassa samalla kun edustuksen johtoryhmä uudistui. Toimenkuvaan kuuluu
koko seuran urheilullisuuden kehittäminen,
aina sieltä pienimmistä pelaajanaluista
edustukseen asti. Tehtävä on mielenkiintoinen ja haastava, sillä Lämärit on

erittäin kehittyvä ja eteenpäin pyrkivä
kasvattajaseura, tästä hyvänä esimerkkinä
on seurayhteistyö Oulun alueen seurojen
kanssa ja kasvava menestys junioripuolen
turnauksissa ja peleissä.
Tarttukaa ihmeessä hihasta kiinni mikäli
teillä kysyttävää niin junioritoiminasta kuin
edustuksestakin!
Petri Nikupeteri
urheilutoimenjohtaja

Edustusjoukkue 2012-2013

#32 Ville Ala-aho,
maalivahti

#34 Jukka Salmela,
maalivahti

#35 Tomi Haapaniemi,
maalivahti

#4 Matias Pisilä,
puolustaja

#5 Ville Rönkkömäki,
puolustaja

#9 Aki Ryynänen,
puolustaja

#10 Tero Juopperi,
puolustaja

#11 Mikko Tolonen,
puolustaja

#19 Karlins Liepins,
puolustaja

#41 Aki Hernekoski,
puolustaja

#44 Petteri Kesonen,
puolustaja

#78 Gatis Bruders,
puolustaja

#83 Ville huhtakangas,
puolustaja

#6 Aleksi Ollitervo,
hyökkääjä

#7 Tuomas Pentinsaari,
hyökkääjä

#13 Markus Heikonen,
hyökkääjä

7
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#14 Kasperi Kuusela,
hyökkääjä

#16 Joel Niemelä,
hyökkääjä

#21 Viktors Jasjonis,
hyökkääjä

#22 Aleksi Heiskanen,
hyökkääjä

#23 Igor Chudomekh,
hyökkääjä

#24 Janne Salmela,
hyökkääjä

#25 Matti Räisänen,
hyökkääjä

#27 Jani Koskela, A,
hyökkääjä

#39 Aleksi Lohilahti,
hyökkääjä

#61 Esa-Pekka Kajosmäki,
hyökkääjä

#89 Tatu Ekorre, C,
hyökkääjä

#91 Oskari Eskola,
hyökkääjä

#94 Samuli Heikonen,
hyökkääjä

Jani Järvinen,
päävalmentaja

Ati Hast,
valmentaja

Jani Erkinmikko,
maalivahtivalmentaja

Teemu ”tepa” Paldanius,
huoltaja

Joni ”jomppe” Pasma,
huoltaja

Tuomas Määttä,
huoltaja

Kari ”poke” Ollila,
huoltaja

Pekka Tiitinen

Miika Holopainen

Aaka Pekkala,
Joukkueenjohtaja

Petri Nikupeteri,
manageri
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Toiminnanjohtaja ARJEN APUNA

K

uten kaikki seuratyö, niin jääkiekossakin, perustuu suurimmalta osin
vapaaehtoisuuteen. Joukkueiden ja
toimintojen pyörittäminen vaatii taakseen
useita aktiivisia toimijoita. Joukkueen
aktiivit taas tarvitsevat rinnalleen kaikkia
pelaajien taustajoukkoja. Apua tarvitaan
luistinten solmimisesta, ottelutapahtumien ja pelimatkojen järjestelyihin. Mukana
voi olla monella tavalla. Kaikkien panos on
yhtä tärkeä.
Toiminnanjohtajan tehtävänä on seuran
arjen pyörittäminen, toimintojen organisointi, varainkeruun organisointi, tapahtumien järjestelyt ym. Toiminnanjohtaja
on myös joukkueiden tukihenkilö yhdessä
muun seuraväen kanssa. Toisaalta taas
toiminnanjohtaja tarvitsee rinnalleen aktiivisen seuraväen, joka osaltaan toteuttaa
arjen toimintoja seurassa.
Yksi Lämäreiden keskeisistä tehtävistä on
olla osaltaan vastaamassa yhteiskunnan
haasteisiin syrjäytymisen ehkäisyssä.
Lämärit pyrkii tarjoamaan mahdollisuudet
harrastaa seuramme toiminnoissa lähes
vauvasta vaariin. Lämärileijona polku alkaa
luistelukoulusta, jossa pienimmät luiste-

lijat ovat n. 3-vuotiaita. Tie jatkuu kiekkokoulun kautta, aina edustuskiekkoiluun
asti, taitoluistelijoita unohtamatta.
Kiekkoilusta voi saada elinikäisen harrastuksen vaikka ei itse kiekkoilisikaan.
Monenlaiset seuratoiminnot tarjoavat
oivalliset puitteet harrastamiseen. Tehtäviä
löytyy makkaran paistamisesta remontti
hommiin. Tähän haasteeseen Lämärit on
vastaamassa mm. vapaaehtoistoimija
kartoituksilla. Jokainen voi kantaa kortensa
kekoon sillä tavalla mikä on itselleen luontevinta ja vahvinta aluetta.

Katja Tuukkanen,
toiminnanjohtaja

Uutena juttuna Lämäreissä ollaan aloittamassa mummi, kummi, vaari toimintaa.
Pelaajat voivat kutsua omiin peleihin ja
turnauksiin läheisään tutustumaan Lämäritoimintaan.
Tervetuloa mukaan aktiiviseen joukkoomme. Ole rohkeasti yhteydessä seuramme
toimijoihin. Yhteystiedot löydät tämän
lehden sivuilta ja ositteesta www.keminlamarit.com.
Iso kiitos jo mukana oleville toimijoille,
perheille, pelaajille sekä taitoluistelijoille

L

Kokemuksella
VUODESTA 1983

aatu ja toimitusvarmuus ovat
Lapin Teollisuusrakennus Oy:n
toiminnan kulmakivet. Päätoimialueemme ovat Lapissa, Oulun seudulla
ja Etelä-Suomessa, mutta rakennamme projektiluontoisesti koko maassa.
Toteutamme teollisuus-, uudis- ja
korjausrakentamisen lisäksi haastavia
ja erikoisosaamista vaativia kohteita.
Asiakkaitamme ovat muun muassa teollisuuslaitokset, kunnat ja kaupungit,
pankit, vakuutusyhtiöt sekä asunto- ja
kiinteistöosakeyhtiöt. Voit tutustua
toimintaamme myös www.ltr.fi.
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ja tervetuloa mukaan uudet pelaajat, taitoluistelijat ja muut toimijat. Nähdään siis
jäähallilla, LÄMÄRIT ON MEIDÄN JUTTU!

Olemme mukana Lappilaisessa harrastustoiminnassa tukemassa seurojen nuorisoja vapaaehtoistyötä. Omalta osaltamme
pyrimme kantamaan yhteiskuntavastuutamme tätäkin kautta. Seurojen vapaaehtoiset tekevät arvokasta työtä ja koemme,
että mukana olomme on yksi keino turvata
vapaaehtoistoiminnan jatkuvuus lappilaisten lasten ja nuorten hyväksi.
Toivotan kaikille Lämärijunnuille, Lämäritoimijoille ja yleisölle antoisaa kiekkokautta.
Timo Tuomas,
työpäällikkö

Jari Poikela

"Huolla ensin itsesi ja sitten välineesi"
Fysioterapia

Fysikaaliset hoidot

Hieronta

Kuntosaliharjoittelu

InBody

Ryhmäliikunta

Kemi: Asemakatu 9
Tornio: Torikatu 21

040 843 5680

Aktiiviliikkujan tuki
löytyy Respectasta
www.polvituki.fi
www.respecta.fi

un
uutari

www.HHnet.fi

Kemin laatu-urakointi
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Valmennuspäällikön terveiset
KAUDELLE 2012-2013

uurimmat muutokset Kemissä sitten
Kemijoen puun uiton loppumisen
myötä! Nimittäin seurayhteistyösopimuksen allekirjoitus Oulun alueen jääkiekkoseurojen; Oulun Kärpät, Kiekko-Oulu,
Haukiputaan Ahmat, Kiimingin KiekkoPojat ja Muhoksen Jääklubin kesken, on
käynnistänyt täysin uuden ulottuvuuden
Lämäreiden pelaajien kehittymispolulla.
Koskaan aikaisemmin ei ole ollut tällaista
mahdollistunut kauden aikana päästä
kokeilemaan omia rajoja huippuosaamisen
parissa.
Aktiivinen vuoropuhelu Oulun kiekkoseurojen suuntaan avartaa niin koko seuraorganisaation, valmentajien, kuin pelaajienkin
käsityksiä juniorikiekon tasosta, nimen
omaan huippukiekon osalta. Esimerkiksi
Kärppien tarjoamiin mahdollisuuksiin on
kesän 2012 aikana saanut osallistua Lämäreiden pelaajia F - ja C - junioreista. Syksyn
aikana käynnistynyt Kärppien Talent-toiminta on niin ikään avoin myös Lämäri-pelaajille, joiden taso yltää riittävän korkealle
omassa ikäluokassaan. Myös Lämäreiden

oma Talent-harjoituskausi on käynnistynyt
syksyn aikana, tähän toimintaan saa osallistua jokainen Lämäri-pelaaja.
Suomen Jääkiekkoliiton Leijona-kiekkokoulua toteutetaan usealla paikkakunnalla
seurojen toimesta. Uusia Lämäri-pelaajia
virtaa kaukaloon äitien ja isien saattelemana. Toimintamme on osaavissa käsissä
Ari Tiitisen, Hannu Kankaanpään ja Heikki
Alatalon johdolla.

seuraamaan kemiläistä juniorijääkiekkoa
rehdisti ja reilusti toteuttavan Lämärihengen siivittämänä! Mutta varo, samalla
kertaa saattaa jääkiekko viedä sinut mukanaan, niinkuin monet meistä Lämäriläisitä on aikojen saatossa lajiin sydämensä
menettäneet.
Petteri Näätsaari
valmennuspäällikkö

Pitkäaikainen haaste maalivahtivalmennuksen saralla on askeltanut terhakkaasti
eteenpäin. Edustusjoukkueen maalivahti
Jukka Salmela osallistuu juniorimaalivahtien valmennukseen kerran viikossa, heti
koulupäivän jälkeen ajoittuvalla harjoitusvuorolla Kemin jäähallissa, eli TiMiTec
- Areenalla.
Tulevaan kauteen, joka on useamman
joukkueen osalta jo kovaa vauhtia käynnissä, Lämärit lähtee entistä pontevammin
liikkeelle. Uudistuneen, viihtyisän ja lämpimän kahvion houkuttelemana tervetuloa

Ei mikään TAVALLINEN YRITYS!

K

emin Lämärit aloittaa YT-neuvottelut, jotka koskevat kahdeksaa
seuran toiminnassa mukana olevaa
henkilöä. Tavoitteena on eläköitymis- ja
lomautusstrategioiden kautta vähentää
seuran toiminnasta junioripäällikkö, viisi
valmentajaa sekä kaksi huoltajaa. Näillä
toimenpiteillä seura haluaa karsia matkakorvauskustannuksia ja muita kulueriä pois
heikentyneen taloustilanteen vuoksi. HUH
HUH, herätäänpä tästä painajaisesta, jonka
näin eräänä stressin ja kiireen täyteisenä
huonosti nukuttuna yönä.
Tällaisia uutisia näkee ja kuulee jatkuvasti,
mikäli katsoo edes joskus tv- uutiset tai
lukee sanomalehden. Aina ei riitä, että
välttelee näitä kanavia, koska samat asiat
kuuluvat kaupungilla, kuntosaleilla ja joka
puolella. Onneksi urheiluseura ei ole niin
kuin osa yrityksistä, jotka painavat paniikkinappia heti kun tulee vaikeuksia. Silloin
pitää tehdä hommia porukassa, entistä
kovemmin ja määrätietoisemmin. Urheiluseuroissa tehdään, eikä yritetä. Sen takia
se putoaa aina jaloilleen, niin kuin leijona.
Lisäksi uni oli siinä mielessä harhaanjohtava, että ei urheiluseurassa tunneta sanaa
”eläke”. Jos lasten ja nuorten liikunta on
lähellä sydäntä, niin kuka vain voi hypätä
mukaan kokoonpanoon. Lisäksi kahdeksan
toimihenkilön vähentäminen urheiluseurasta toisi säästöä muutaman sata euroa.
Ei urheiluseuroissa makseta palkkaa rahal-
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la. Palkkana on hyvä mieli, joka kumpuaa
lasten ja nuorten liikunnasta. On etuoikeutettua viettää illat hallilla, jossa tyhjät
pukuhuoneet täyttyvät naurusta, kaukalo
täyttyy tuuletuksista ja toimihenkilöt ohjaavat lapsia terveellistä polkua pitkin kohti
aikuisuutta.
Moni ihminen voisi saada aivan uuden vaihteen elämään osallistumalla lasten ja nuorten riemuun. Kaikki eivät vain tiedä sitä
vielä, koska eivät ole kokeilleet. Monesti
kellon ympäri kuluneen työpäivän jälkeen
olohuoneen sohva huutaa, että; ”otahan
rennosti ja katsotaan teeveetä!” Tähän on
vaihtoehtona lähteä hallille opettamaan
junioreille liikunnan perusteita, vuorovaikutustaitoja, käytöstapoja, tiimityöskentelytaitoja jne. Onko tämän arvokkaampaa
työtä olemassakaan?
Seuran toimihenkilöt ovat sen jo huomanneet, että ei seuran järjestämät talkoot,
toimitsija- ja taksikuskivuorot ole taakka, vaan se on mahdollisuus osallistua
tärkeään asiaan, jonka vaikutukset näkyvät
vielä kymmenien vuosien päästä. Kuitenkin
muutamalla ihmisellä toteutetut talkoot
ja seuran toiminnan järjestely käy pitkän
päälle raskaaksi. Kolikon kääntöpuolena on,
että seurassa toimisi niin paljon vapaaehtoisväkeä, että hallille suorastaan juoksisi
kun oma vuoro tulee. Nostetaan muutama
kysymys esille, joihin jokainen voi vastata

hiljaa mielessään. Kuinka paljon liikunta ja
terveelliset elämäntavat vaikuttavat koko
loppuelämään? Kuinka suuri merkitys tulevaisuuden työpaikalla on, että työntekijä
on vuorovaikutustaitoinen, vastuuntuntoinen ja ennen kaikkea terve? Kuinka paljon
omien vanhempien aktiivinen osallistuminen ja esimerkillinen elämäntapa vaikuttavat lapsiin ja nuoriin?
Seuraavalla kerralla kun kysytään toimijoita lasten ja nuorten urheiluun, niin kokeile,
todennäköisesti yllätyt positiivisesti.
Kaikkien ei tarvitse olla huippuvalmentajia, mutta urheiluseurassa on aina tilaa ja
sopivia rooleja tarjolla.
Urheilullisin terveisin
Jari Poikela, junioripäällikkö

M

Hyvät Kemin
LÄMÄREIDEN YSTÄVÄT!

inulla on ollut ilo tutustua tämän
syksyn aikana todella aktiivisiin
seuraihmisiin Kemistä. Olimme
iloisia, että näillä henkilöillä oli aito halu ja
innostus liittyä Oulun alueen seurayhteistyöhön. Näitä sopimuksellisia yhteistyöseuroja alueellamme Kemin Lämärit ry:n ja
Oulun Kärpät 46 ry:n lisäksi ovat: Ahmat ry,
Kiimingin Kiekko-Pojat ry, Kiekko-Oulu ry ja
Muhoksen Jääklubi ry.
Oulun alueen jääkiekkoseurojen yhteistyön tarkoituksena on kehittää alueen
juniorikiekkoilua avoimessa yhteistyössä
ja toteuttaa tervettä keskinäistä kilpailua.
Tavoitteena on rakentaa ja tarjota mahdollisimman suurelle määrälle pelaajia hyvä
koulutus ja valmennus tasokkaissa joukkueissa ja tarjota samalla jokaiselle alueen
pelaajalle paikka omaa tasoa vastaavassa
joukkueessa. Tavoitteena on yksilön kehittäminen jääkiekon parissa mahdollisimman
kokonaisvaltaisesti.
Toiminnan periaatteena on, että kukin
seura tukeutuu kasvatuksessa omaan

toimintaansa ja yhteistyön kautta luodaan
lisäarvoa seurojen toimintaan.
Jääkiekkoliitto tukee alueellista yhteistyötä
ja sopimus mahdollistaa pelaajien siirrot
joustavasti liiton sarjoissa. Tätä ei kannata
kenenkään nähdä peikkona, vaan mieluummin mahdollisuutena. Edelleen kaikki seurat järjestävät toimintaa omille lapsilleen
ja nuorilleen, mutta sopimus antaa lisää
liikkumatilaa esimerkiksi yhteisten Talent
-joukkueiden lähettämiseen ylialueellisiin
turnauksiin.

Näiden uusien yhteistyökuvioiden saattelemana haluan toivottaa kaikille Lämäreiden
toiminnassa mukana oleville oikein hyvää
ja innostavaa kiekkokautta 2012-2013!
Mika Pieniniemi
toiminnanjohtaja, Oulun Kärpät 46 ry

Käytännön yhteistyössä ovat avainasemassa seurojen valmennusvastaavat, jotka
muodostavat yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmän tavoitteena on katsoa alueen
jääkiekon kehitystä kokonaisvaltaisesti.
Mukanaolevat seurat nimeävät kukin yhden jäsenen neuvottelukuntaan, joka ohjaa
yhteistyön toteutumista ja päättää seurojensa valtuuksin tarvittavista vuosittaisista
sovelluksista.
Tunnelmakuvia Kärppä-ottelusta:

JÄÄKIEKKOVÄEN
PAINOTALO

w w w. e r w e k o . f i
Helsinki Oulu Rovaniemi
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A-junnujen tuleva kausi
PELAAJAN NÄKÖKULMASTA

aas kerran käynnistyy uusi kausi,
mutta tilanne on nyt toisenlainen
kuin muina syksyinä. Junnusarjoista
siirtyminen miesten sarjaan, Lappiliigaan,
tuo varmaan uusia kokemuksia ja näkemyksiä jääkiekkomaailmasta.
Peliura on edennyt junnusarjasta toiseen.
Aloitettiin F-junnupeleistä, joissa puolikkaalla kentällä luisteltiin kiekon perässä, ja
viime kausi kokeiltiin A-junnujen kolmosdivaria. Pelit olivat eripuolilla Suomea ja
tuo kausi opetti paljon. Nyt jää taakse
junnupelit ja edessä on miesten pelit. Pelit
A-sarjassakin olivat kovia, mutta luultavasti tämä vuosi miesten peleissä on todella
erilainen. Vastassamme on nimittäin
joukkueita, jotka ovat jo useamman vuoden
pelanneet Lappiliigaa, jonka pelityyli on
fyysisempää kuin junnusarjoissa. Pelit
pienillä pohjoisen paikkakunnilla ovat myös
intensiivisempiä, koska paikkakuntalaiset
tulevat sankoin joukoin seuraamaan pelejä
ja antavat täyden tukensa kotijoukkueelle
kaukalon ulkopuolelta.

pelaamaan naapureitamme torniolaisia
vastaan. Pelimatkat muutenkin lyhenevät,
ja näyttää siltä, että pelejä on useammin
kuin viime vuonna. Pelaaminen Lappiliigassa on myös hyvä ponnahduslauta miesten
peleihin, se voi tuoda mahdollisuuden
päästä pelaamaan tulevaisuudessa edustusjoukkueessa.
Joukkueemme on varmasti ikärakenteeltaan Lappiliigan junioripitoisin joukkue.
Vaikka olemme nuori joukkue, eduksemme
voi kuitenkin katsoa, että olemme jo pitkään pelanneet yhdessä. Joten tunnemme
toistemme pelityylit,
joita toivottavasti pystymme
hyödyntämään
tulevissa peleissä.
Tsemppiä koko
joukkueelle tulevaan kauteen!
A-junnu

Pelityylin muutoksen lisäksi Lappiliiga
tuo myös ns. paikallispelejä, pääsemme

Ylhäältä vasemmalta lähtien; Miikka Karjakainen, Matias Pisilä, Kristian Vaarala, Oskari Eskola, Joel Niemelä, Aleksi Ollitervo. Keskirivi
vasemmalta lähtien; Ville Huhtakangas, Tuomas Heikonen, Jori Räisänen, Markus Sillanpää, Esa-Pekka Kajosmäki, Henri Ponkala, Jussi
Rahkola, Jami Juuso, Samuli Heikonen, Markus Heikonen. Alarivi vasemmalta lähtien; Aleksi Heiskanen(c), Tuomas Pentinsaari, Kalle Ranki,
Ari Heinonen (valmentaja), Petteri Heikonen, Kasperi Kuusela. Maassa: Teemu Miettunen, Ville Ala-aho
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Yksi kaikkien ja
KAIKKI YHDEN PUOLESTA

uoden teemana: Sitoutuminen ja
joukke on tärkein. C97/98 joukkueella on käynnissä Mestis-karsinnat,
joka tiiviinä viiden viikon jaksossa tahkotaan läpi. Pelejä pelataan joka lauantai ja
sunnuntai. Karsintasarjan jälkeen selviää
tulevan kauden kuviot. Vaihtoehdot ovat
Mestis-sarja tai Suomi-sarja.
Haastetta kauteen tuo joukkueen pienehkö
pelaajamäärä, mutta laatu korvaa määrää.
Tällä hetkellä mukana on pelaajia ja toimijoita usean vuoden takaa, joten kokemustahan löytyy. Uutena valmennustiimiin on
astunut Jesse ”Jepi” Miettunen, joka tuo
oman näkemyksensä ja kokemuksensa
joukkueeseen.
Teemana tälle kaudelle on sitoutuminen.
Tämä käsittää mm. jokaisen pelaajan

oman tekemisen koko joukkueen hyväksi,
jääkiekkoa pelataan joukkueena, kannustetaan ja tuetaan kaveria. Me-henki
on tärkeää niin joukkueen sisällä kuin
taustajoukoissakin. Sitoutumista yhteiseen tekemiseen odotetaan pojilta, mutta
myös valmentajilta, huoltajilta, toimijoilta
sekä vanhemmilta. Pekkaa lainataksemme
”Ollaan joukkue ISOLLA JIIIILLÄ niin hyvinä
kuin huonoinakin hetkinä.”
Osana sitoutumista ja yhteen hiileen puhaltamista pojat laativat yhdessä joukkeen
pelisäännöt.
Lämärit C1-joukkueen pelisäännöt:
1. Käyn aktiivisesti harjoituksissa
(ei tekosyitä) ja harjoittelen aina täysillä
2.Teen töitä joukkueen eteen, joukkue on
minulle numero 1 (blokkaan laukauksia,

teen töitä molempiin suuntiin, ei tyhmiä
jäähyjä) 3. Kuuntelen valmentajaa ja toimin
ohjeiden mukaan 4. Kunnioitan vastustajaa
ja tuomareita 5. Olen ajoissa treeneissä ja
asianmukaisella varustuksella
Kravaatit ojennukseen, pelipäivä on aina
juhlapäivä.
Jenny Alalahti &
Marianne Karttunen

Ylhäällä vasemmalta: Petri Hirvonen, Pekka Tiitinen, Anssi Kemppainen, Niko Nyman, Aapo Alapuranen, Janne Koivuniemi, Jani Kaleva,
Ville Yliniemi, Sampo Karisaari, Sakke Tiitinen, Reijo Heikkilä, Antti Alapuranen, Marianne Karttunen Ville Ravaska, Niko Karttunen, Jere
Ylikärppä, Katariina Kreivi, Niklas Koivuniemi, Jesse Hirvonen Eemil Ukonaho ja Verneri Heikkilä
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Hyvää kuntoa, uusia kokemuksia
JA IKUISIA YSTÄVYYSSUHTEITA

K

auteen 2012-2013 Lämärit 99
ikäluokka lähtee tilanteessa, jossa
joukkueen vahvuus on parikymmentä poikaa. Uudet pelaajat toivotetaan
edelleen tervetulleiksi mukaan: jääkiekkoharrastuksen ehtii vielä aloittaa. Joten jos
sinä satunnainen lukija innostut jääkiekosta harrastuksena tai tiedät jonkun,
jota jääkiekko kiinnostaa, tule ihmeessä
kokeilemaan.
Jääkiekko, niin kuin muutkin joukkueurheilulajit kehittävät lapsen ja nuoren sosiaalisia taitoja ja paineensietokykyä muutamia
mainitakseni. Lisäksi fyysinen kunto kasvaa kohisten, kun harjoituksissa käy, tekee
harjoitteet tosissaan ja suorittaa omaehtoisia harjoitteita tai harjoittelee toisia lajeja.
Mahdollisimman monipuolinen liikkuminen
ja urheileminen ovat plussaa. Harrastuksen
parissa pääsee matkustamaan, tapaa uusia
kavereita, samoin ystävyyssuhteita muodostuu, jopa elinikäisiäkin. Kaikki edellä
mainitut arvot ovat sellaisia, joita ei voi
rahalla ostaa, eikä rahassa mitata.

1999 vuonna syntyneet pojat ovat haastavassa iässä harrastuksen jatkumisen
suhteen. On juuri siirrytty yläkouluun,
murrosikä on voimakkaimillaan. Tässä
vaiheessa voi tapahtua hyvän harrastuksen
lopettaminen erilaisista syistä johtuen.
Vanhempien tuki ja motivointi on tärkeää,
toki sen lopullisen päätöksen harrastuksen
loppumisesta tai jatkamisesta tekee tässä
vaiheessa jo nuori itse. Ei kannettu vesi
kaivossa pysy.
Lämärit 99 joukkueella on hyvä tilanne
valmennuksen suhteen. Petteri, Ookke
ja edustuksen pojat vetävät viikoittaisia
treenejä, mahtavan lisän olemme saaneet
myös “Lämäripaluumuuttajasta”, kun
Mäcklinin Juha on tullut mukaan valmennustiimiin tästä syksystä alkaen.
Markku Varanka
99-joukkueenjohtaja

Toimihenkilöt: Hannele Paloranta, varajoukkueenjohtaja, Tuomo Taskinen, huoltaja, Markku Varanka, joukkueenjohtaja, Ari Seppälä, valmentaja, Juha Mäcklin, valmentaja, kuvasta puuttuu vastuuvalmentaja Petteri Näätsaari ja huoltaja Jari Virtala. Pelaajat: edessä vasemmalta maalivahdit Aleksi Virtala ja Taneli Ronkainen Eturivi vasemmalta: Tommi Taskinen, Tuomas Miettunen, Rio Hyyryläinen, Johannes
Varanka, Casper Vaarala, Niko Miinala, Jere Paloranta. Takarivi vasemmalta: Julius Näätsaari, Aleksi Korpi, Aleksi Orajärvi, Mikko
Porvari, Toni Seppälä, Antti-Eemeli Satokangas, Otso Matinlassi, Joonas Lehtonen, kuvasta puuttuu Joona Varis ja Kasperi Kummala
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Joukkue täynnä YKSILÖITÄ

hteisöllisyys ja yhteenkuuluvaisuuden tunne on tärkeää sekä pelaajille,
että pelaajien takana oleville aikuisille. On hieno tunne olla osa aktiivista ja
iloista porukkaa. Tässä saa hyvät edellytykset ja lähdöt nuoren elämään. Vanhempina on mahtava yhdessä seurata nuorten
kasvua. Samalla kun nautimme porukassa
kasvamisesta, kehitämme pelaajien yksilöllisiä kykyjä. Jokaisella on omat tarpeensa
harjoituksissa ja peleissä kehittyäkseen
pelaajana ja ihmisenä. Näihin tarpeisiin valmennus, huolto, muut toimijat ja vanhemmat ovat valmiita vastaamaan.
Jokainen saa omanlaista ohjausta ja
jokainen antaa omanlaisen panoksensa
joukkueelle. Samalla kilpaillaan itsensä
kanssa tietoisena omista vahvuuksista ja
omista kehitystarpeista. Tämä on kasvua
sekä pelaajana, että ihmisenä.
Jääkiekkoon niin kuin elämään yleensäkin
kuuluu huippuhetket mutta myös aallon-

pohjat. Yhdessä nauttien voitoista opitaan
nauttimaan koko elämästä. Häviöiden
myötä opitaan kohtaamaan ja käsittelemään pettymyksiä ja oppimaan niistä.
Asioita havainnoimalla ja niistä keskustelemalla kehitetään toimintaa kaikilla
osa-alueilla.
Tärkeänä asiana nostamme kehittymisessä
tavoitteellisuuden ja työn tekemisen merkityksen. Jääkiekon, kuten muidenkin urhei- Näillä sanoilla toivotan joukkueellemme
lulajien kautta nuoret oppivat, että mitään ja kaikille lämäriläisille antoisaa ja iloista
ei saavuta, ellei ole valmis uhrautumaan
kautta 2012-2013.
ja tekemään töitä kehittymisen eteen.
Myös mukavan joukkueen ja kaveriporukan
Ilpo Matinlassi
ylläpitäminen vaatii työtä. Vaalitaan sitä,
00-joukkueenjohtaja
mitä meillä on.
Paitsi pelaajille myös meille vanhemmille
jääkiekkoharrastus antaa paljon. Mistä
muualta saisimme näin paljon hienoja
ihmisiä kavereiksi ja näin hienoja kokemuksia.

Alinrivi: vasemmalta maalivahdit: Oula Mörsäri, Aleksi Ylikärppä. Toinen rivi vasemmalta: Sami Turunen, Joonas Hannunkivi, Eemil Koskela, Perttu Matikainen, Juho Lääperi, Jimmy Vuokila, Ville-Veikka Piipponen. Kolmasrivi vasemmalta: Eetu Laitala, Arttu Lento, Jaakko
Huttula, Janne Mäki, Nico Prusila, Sampo Matinlassi. Neljäs rivi vasemmalta: Aleksi Juvonen, Santtu Tiitinen, Jere Pulakka, Ville Veittikoski, Miro Kontio, Vilho Onkalo. Toimihenkilöt vasemmalla: Marika Alapoikela, Ari Koskela(huoltaja), Pekka Tiitinen (päävalmentaja), Pasi
Pulakka(Huoltaja). Toimihenkilöt oikealla: Ilpo Matinlassi Kari Hannunkivi(Huoltaja), Petri Lento(Huoltaja) .Kuvasta puuttuu pelaaja
Kristian Pulakka
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Sanakirja on ainoa paikka missä
MENESTYS TULEE ENNEN TYÖTÄ!

V

uosina 2001 – 2002 syntyneiden
poikien joukkueessa pelaa tällä hetkellä kolmisenkymmentä
jääkiekkoon innostunutta junioria. Tämän
kauden tavoitteena on edelleen poikien
henkilökohtaisten taitojen kuten luistelun,
kiekonkäsittelyn ja laukauksien kehittäminen. Loppukaudesta tulemme menemään
hieman enemmän pelillisiin asioihin, joskin
niitäkin on jo harjoiteltu lukuisissa pelaamissamme harjoitusotteluissa.
Huhtikuussa pidetyssä vanhempain palaverissa päätimme, että tälle kaudelle joukkue
tullaan jakamaan siten, että voidaan pelata
niin lapin alueen E1 kuin D2 sarjaa. Joukkue
on harjoittelut tiiviisti ja harjoituksissa on
keskimäärin ollut 25-28 poikaa. Tämä tuo
valmennukselle positiivisesti haasteellisen
tilanteen oikeanlaisten harjoitteiden ja
ajankäytön suunnitteluun harjoitustapahtumassa. Harjoitukset pyrimme suunnittelemaan siten, että jokaiselle pelaajalle
tulee mahdollisimman paljon liikettä ja
että harjoitteet vastaavat pelaajien niin
henkilökohtaisia kuin pelillisiäkin taitoja.
Pelaajan kehityksen kannalta tässä iässä
on tärkeää harrastusten monipuolisuus.

Jokainen laji tukee toista. Pallopelit kehittävät pelisilmää, uinti ja hiihto fyysistä
kestävyyttä ja voimaa, monet muut lajit
motoriikkaa ja kehonhallintaa. Tärkeintä
harjoittelun lisäksi on se, että liikut ja syöt
monipuolisesti ja lepäät tarpeeksi.
Mikäli haluat kehittyä jääkiekossa tai missä
muussa lajissa tahansa, niin oma – aloitteinen harjoittelu joukkueharjoitusten
ulkopuolella on siihen avain.” Katso aina
miten joukkueen paras kaveri tekee asian,
harjoittele sitä niin kauan kunnes teet
sen itse paremmin” – näin voit kehittyä.
Tietynlaisen terveen kilpailun luominen
joukkueen sisällä kehittää koko joukkuetta
eteenpäin ja sitä kun höystää omalla terveellä kunnianhimolla olla toista parempi,
on kehityksen avaimet pelaajalle annettu.
Joukkueen pyörittäminen on nykyisin aika
täyspäiväistä hommaa. Onneksi pelaajien
vanhemmista on tällekin kaudelle löytynyt
tekijöitä joukkueen johtoryhmän tehtäviin.
Valmennustiimi on sama kuin edellisellä
kaudella, huollosta vastaavat Kauppilan
Mikko, Jänkälän Tapsa, Björkbackan Mika
ja Tuokilan Pasi. Joukkueenjohtajana toimii
Isolan Ilkka ja rahoja vartioi Väätäjän He-

lena. Kaikkien meidän vanhempien panos
on erittäin tärkeä, ei vain poikien harrastusten rahallisena tukijana, vaan joukkueessa
toimijana, niin talkoissa kuin muissakin
tapahtumissa.
Toimeliasta talvea kaikille!
Petri Nikupeteri
01-vastuuvalmentaja

Alin rivi vasemmalta: Jari Kivakka, Leevi Repo, Henri Tuokila, Otto-Ville Juntunen, Juho Karttunen, Veeti Nikupeteri, Iisakki Jänkälä,
JerMiinala, Jani Leskelä, Tatu Seppälä, Konsta Siurumaa ja Petri Nikupeteri. Keskimmäinen rivi vasemmalta: Pasi Tuokila, Harri Juntunen,
Miika Kauppila, Sakari Väätäjä, Viljami Toivanen, Tuukka Siurumaa, Alex Björkbacka, Tuomas Lehtonen, Rasmus Björkbacka, Otto
Luokkala, Tomi Nyman, Tapani Jänkälä, Mikko Kauppila ja Juha Siurumaa. Ylärivi vasemmalta: Matias Kivakka, Teemu Laitala, Miska
Rissanen, Olli Nikupeteri, Roope Ollitervo, Roni Ylimäki, Aleksi Torvela, Justus Isola ja Aleksi Kuosmanen.
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Pikkulämärit innokkaina
UUTEEN KAUTEEN!

iekkokausi on pyörähtänyt jo
täyteen vauhtiin ja todella hienoa,
kun harjoituksiin on ilmaantunut
uusia innokkaita pelaajia, mutta koskaan
pelaajia ei ole liikaa ja toivonkin kaikkien
kiinnostuneiden tulevan kokeilemaan tätä
vauhdikasta ja hienoa lajia.
Harjoitusajastamme pääosan käytämme
luistelutaidon kehittämiseen, sillä tiedämmehän, että hyvä luistelutaito on tärkein
edellytys muiden peliin kuuluvien perustaitojen oppimiselle. Jääharjoitukset päätämme aina pienten pelimiesten odottamaan
peliosuuteen. Tälle kaudelle saimme lisää
jääaikaa ja olemme harjoitelleet kolmena
päivänä viikossa. Hauskintahan on tietysti
pelaaminen ja olemme pelanneetkin kuluvalla kaudella paljon harjoituspelejä ja
kehitystä on alkanut näkyä jo pelillisellä
puolen.

Harjoitusten vetäminen on helppoa, kun
valmentajia on jäällä aina 3-5 ja huoltajia
1-3. Tämä takaa harjoitusten laadukkaan
läpiviennin. Kiitos kaikille mukana oleville
vanhemmille, meidän pitää muistaa että
ilman meidän kaikkien panosta lasten
harrastaminen ei ole mahdollista ja toivon
että otatte rohkeasti vastuuta jatkossakin
uusissa tehtävissä joukkueemme eteenpäinviemiseksi.
Pikkulämärit toivottaa kaikille hauskaa
kiekkokautta!!!
Seppo Arola
03/04-vastuuvalmentaja

Takarivi: Seppo Arola, Pasi Pesälä, Pekka Sankala, Tapio Rauma, Petri Nikupeteri, Silja Pietilänaho 2. rivi vasemmalta: Marjo Tuomainen,
Juho Hyväri, Aapo Maunu, Tatu Pietilänaho, Roope Rauma, Aku Arola, Kalle Pesälä 3.rivi vasemmalta: Aaro Tavi, Väinö Kekonen, Arttu
Nikupeteri, Alan Tadayyon, Kalle Pikkarainen, Kasperi Anunti, Taisto Jauhola, Tim Hast Eturivi vasemmalta: Tomi Keskikallio, Vertti Veittikoski, Eetu Seppälä, Jouka Isola, Joa Isola, Olli Sankala, Väinö Toivanen, Väinö Kukkonen
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LuisteluKOULU

aanantai-iltaisin jäähalli täyttyy
innokkaista luistelemaan ja kiekkoilemaan opettelevista lapsista
ja heidän vanhemmistaan. Parhaimmillaan
kaukalossa on ollut yli neljäkymmentä
lasta. Lämäreiden luistelu- ja kiekkokoulu
toimii nyt kolmatta kautta Suomen jääkiekkoliiton Leijona-kiekkokouluna.

nostetaan perusluisteluun, mutta mailankäyttöä ja kiekonkäsittelyäkin opetellaan
pelin-, leikkien- ja erilaisten harjoitteiden
avulla. harjoitteet vaikeutuvat tasojen mukaan vuosittain. Kiekkokoulun jälkeen on
luontevaa siirtyä mukaan seuratoimintaan.
Leijona-kiekkokoulun ohjaajina toimivat
koulutetut ohjaajat. Jäällä on ohjaajien
lisäksi Lämäreiden edustusjoukkueen
pelaajia ja lasten vanhempia kannustamassa ja ohjaamassa lapsia. Tavoitteena on,
että mahdollisimman moni luistelu/kiekkokoulun käynyt lapsi saisi kipinän jäällä
liikkumiseen ja urheilemiseen ja saisi siitä
itselleen pitkäaikaisen harrastuksen.
Tervetuloa mukaan Suomen suurimpaan
Leijonajoukkueeseen.
Ari, Hannu ja Heikki

Leijona- kiekkokoulun tavoitteena on yhtenäistää kiekkokoulujen sisältöjä ja taata
näin entistä laadukkaampaa ja monipuolisempaa liikuntaa jääkiekosta kiinnostuneille lapsille. Leijona-kiekkokoulu on suunniteltu kestämään yhden lapsen osalta jopa
kolme vuotta. Kiekkokoulussa leikitään ja
pidetään hauskaa samalla kun opetellaan
luistelu- ja jääkiekkotaitoja, sekä opitaan
toimimaan ryhmässä. Leijona-kiekkokoulun sisältö on pilkottu kolmelle tasolle
siihen osallistuvan lapsen oman lähtötason
mukaan, joten jokaisella lapsella on mahdollisuus saada ohjausta oman tasoisessa
ryhmässään. Leijona-kiekkokoulussa pa-
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Kemin Lämäreiden
YHTEYSTIEDOT:
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Taitoluistelujoukkue Ice Cats
UUSI VALMENTAJA UUDET TUULET

emin Lämäreiden taitoluistelujaostolla on lähtenyt neljäs kausi
käyntiin. Tälle lajille on selvä tilaus
Meri-Lapin alueella, sillä tälläkin kaudella
innokkaita lajin harrastajia on kolmisenkymmentä.

Jääaikaakin on lisätty niin, että halukkailla
on mahdollisuus harrastaa lajia kolme
tuntia viikossa. Kunnari opettaa yksin luistelua ja muodostelmaluistelua. Hän on itse
aktiiviuran aikana harrastanut muodostelmaluistelua SM-tasolla.

Olemme saaneet uudeksi valmentajaksi
erittäin motivoituneen kuopiolaislähtöisen
Anneli Kunnarin, jonka aisaparina ovat
apuohjaajat Jonna Sanaksenaho ja Laura
Nurmos.

Valmentaja kehittyy ja luistelijat kehittyvät, joten tulevaisuudessa ainakin
muodostelmaluistelijoiden haaveessa olisi
osallistua myös kisoihin. Keväällä on suunnitelmissa hankkia lisäoppia luisteluun ja

ohjaukseen järjestämällä taitoluisteluleiri
Rovaniemellä.

Alarivi vasemmalta: Iiris Alanne, Pinja Miettunen, Annika Lehto, Olivia Antman, Sofia Koukkari, Iiris Hyväri, Laila Paananen, Hanna
Hiltula ja Anna Alamäki. Keskirivi vasemmalta: Salla Sanaksenaho, Henni Nurmos, Senja Nurmos, Sara Pihlainen, Janni Onkalo, Julia
Tapio, Oona Tuomaala, Salli Näätsaari ja Hanna-Riina Stolt. Ylärivi vasemmalta: Laura Nurmos, Jonna Sanaksenaho, Emilia Miettunen,
Sanna Koukkari, Miina Vilen, Elina Toppinen, Inari Alanne, Julianna Stolt, Rebekka Trandberg ja valmentaja Anneli Kunnari.

Suupohjan Osuuspankki
KEMI, TORNIO, ARPELA

www.suupohjanosuuspankki.fi
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Jokivarren Trans Oy
Vaihtolava- ja maansiirtokuljetukset
p. 0400 742 178

www.keminlamarit.com

Luotettavaa
rakentamista
100 vuoden kokemuksella

YIT Asuntomyynti
yitkoti.fi
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GHD/BHD päivä 14.10.2012

älle kaudelle emme saaneet kasaan
tyttökiekkojoukkuetta. Ilmoittauduimme kuitenkin mukaan valtakunnallisen GHD –päivän eli tyttökiekkopäivän
järjestäjäksi. Kasasimme talkooporukan
koolle ja jaoimme tehtävät ko. tapahtuman
läpiviemiseksi.
Sunnuntaina 14.10. saimme jäälle 13 iloista
tyttöä, jotka halusivat tulla kokeilemaan
kiekkoilua. Tytöt olivatkin täynnä energiaa
ja intoa. Suut nauruissa he tulivat pois jäältä taitavien valmentajiemme opastettua
heitä lajin saloihin.
Meille lämäriläisille oli kunnia saada GHD –
päiville mukaan Suomen alle 16-vuotiaiden
maajoukkueessa pelaava Eveliina Huttula.
Eve on lämärikasvatti ja on ensimmäistä vuotta ”maailmalla”. Eve opiskelee
Kuortaneella urheilulukiossa ja pelaa Team
Oriflamen joukkueessa naisten pääsarjassa. Even tämän vuoden tavoite on päästä
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MM – kisoihin sekä kehittyä pelaajana ja
urheilijana. Even mielestä tytöissä on niin
paljon energiaa ja taitoa, sekä hänen mielestään tytöt oppivat helposti uusia asioita,
joten tyttöjen on helppoa tulla mukaan
jääkiekon kiehtovaan maailmaan.
Tyttöjen jään jälkeen jatkoimme päivää lämärihistorian ensimmäisellä Boy`s Hockey
Day – tapahtumalla. Jäälle meni 17, -03
– 07 – syntynyttä kiekkoilijan alkua. Jäällä
pelailtiin, leikittiin ja harjoiteltiin hieman
kiekonkäsittelyä. Pojat tulivat tunnin jääharjoituksen jälkeen hymyssä suin koppiin
ja osan kasvoilta oli luettavissa lätkäkärpäsen puraisu.
Tapahtuman jälkeen kaikki tytöt ja pojat
saivat kotiin viemisiksi diplomin todistukseksi osallistumisestaan GHD/ BHD
– päivään.
Toivomme, että tähän päivään osallistuneet jatkaisivat harrastusta lämäreiden

luistelukoulussa tai jossain joukkueessa.
Yhteystiedot löytyvät tämän lehden sivuilta ja ositteesta www.keminlamarit.com.
Näin pienin askelin turvaamme seuramme
laadukkaan toiminnan jatkumisen myös
tulevina vuosina. Eveliinalle menestystä
kiekkouralle, olemme hengessä mukana
kannustamassa sinua urallasi. Kiitos Eve
vierailusta =)
Sari Torvela
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Jari Kurri
LUMILINNASSA

K

iekkolegenda ja Suomen A-maajoukkueen general manager Jari Kurri vieraili Kemin lumilinnassa kevättalvella
2012. Lämärileijonat pääsivät tapaamaan idoliaan.

Päivä aloitettiin kokoontumalla kunniakujaan, josta Jari Kurri
saapui yleisön eteen. Kirpakassa pakkassäässä Kurri kertoi
maajoukkueen kuulumisia.
Tilaisuuden lopuksi päästiin legendan kanssa ryhmäkuvaan.
Kuvausten ja ns. virallisen osuuden päätyttyä siirryttiin sisätiloihin kaakaolle ja kuulumisten vaihtoon sekä nimikirjoituksia
kirjoittamaan.
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VOIT ANTAA TUKESI LÄMÄREILLE MYÖS NETISSÄ OSOITTEESSA https://www.plussa.com/
JOUKKUEIDEN TUNNUKSET http://www.kemi.fi/lamarit/Plussaohjeistus.pdf
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MESTARIEN VALINTA

SM LIIGAN MESTARUUS
RIKU HELENIUS
JYP

MESTIS MESTARUUS
JONI PUURULA
VAASAN SPORT

SLOVAKIAN MESTARUUS
TOMI KARHUNEN
HC SLOVAN BRATISLAVA

TEETÄ OMAT MAALIVAHTISUOJASI !
PATTERN MADE VOIT VALITA MALLIN, VÄRITYKSEN,TÄYTÖN KOVUUSASTEEN JA OMAT YKSITYISKOHDAT MIELESI MUKAISESTI. YHTEYSHENKILÖSI ON ITSE TUOTTEEN TEKIJÄ, JOTEN TURHAT SEKAANNUKSET
VÄLTETÄÄN JO TEKOVAIHEESSA JA SAAT TARKALLEEN HALUAMASI
SUOJAT.


FEEL THE DIFFERENCE

KAIKKI GRAF LUISTIMET OVAT UUNIMUOTOILTAVIA. LÄMPÖ PEHMENTÄÄ NE HETKELLISESTI JA LUISTIN MUOTOUTUU TARKASTI JALKASI MUKAAN. JÄÄHDYTTYÄÄN ON LUISTIMESSASI PYSYVÄ MUOTO
JALASTASI ETKÄ TARVITSE PITKÄAIKAISTA SISÄÄNAJOA

FOR WHEN IT’S COLD
FOR WHEN IT’S HOT
VAATE SIIRTÄÄ KOSTEUDEN POIS VAATE SIIRTÄÄ KOSTEUDEN POIS
IHOLTA JA PITÄÄ KUIVANA JA
IHOLTA JA VIILENTÄÄ
LÄMPIMÄNÄ

KATSO KAIKKI MALLISTOT NETTISIVUILTAMME
WWW.UKPALLAS.FI
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