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Avaimet hyvään seuratyöhön:
suunnitelmallisuus, vastuullisuus,
toiminnan arviointi ja yhdessä tekeminen
kuntien ja kaupunkien kanssa. Hanke on
erittäin merkittävä Kemin Lämäreiden
näkökulmasta, mutta myös valtakunnallisesti. Haluankin jo tässä vaiheessa
antaa erityiskiitoksen hankkeen valmistelussa päävastuun kantaneille Jari Rinteelle ja Pekka Tiitiselle.

Uuden strategian myötä toiminnan lähtökohdat on mietitty niin, että ne palvelevat kaikkia seurassa mukana olevia:
niin pelaajia, taitoluistelijoita, toimihenkilöitä, seuran vastuuhenkilöitä kuin
sidosryhmiäkin. Strategian keskeiset
käsitteet ovat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, yhteisöllisyys, osaamisen kehittäminen, yhteistyö, Lämäri-perheen
monipuolinen kasvattaminen sekä palveluosaaminen ja talous. Strategian toteutumiseksi on mietitty vastuuhenkilöt
sekä myös se, miten toimintaa
pystytään arvioimaan. Myös
Suomen Jääkiekkoliitto on
jalkauttanut uutta strategiaansa
jääkiekkoseurojen
arkeen. Jääkiekkoliiton strategia on merkittävä myös
Kemin Lämäreiden toiminnan
näkökulmasta.

Yhteisöllisyys puolestaan on suuri voimavara urheiluseurojen toiminnassa.
Pyrimme siihen, että Lämärit todella on
meidän kaikkien yhteinen juttu. Osaamisen kehittäminen koskettaa niin valmentajia kuin toimihenkilöitä. Kun joukkueissa ja seurassa on koulutetut ja osaavat
henkilöt, on sillä vaikutusta koko yhteisömme toimintaan. Yhteistyö puolestaan on aina tärkeää: niin seuran sisällä
kuin seurojen ja lajien välilläkin. Tämän
toteutumista tulee selkeyttämään juniori- ja valmennuspäällikön toimenkuvan
selkiyttäminen. Lämäri-perheen monipuolinen kasvattaminen tarkoittaa urheilullista, määrällistä ja laadullista
kasvattamista. Tässä onnistuessamme vaikutamme merkittävästi koko seuran toimintaan.
Talouden ja palveluosaamisen
näkökulmasta pyrimme taloudenhoidon pitkäjänteisyyteen,
suunnitelmallisuuteen ja johdonmukaisuuteen.

Ajan hengessä mukana olevat urheiluseurat kantavat oman vastuunsa myös
yhteiskunnallisesta vastuusta. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta Kemin Lämäreiden keskeinen
tavoite on näkyä positiivisesti arjessa
niin hallilla kuin sen ulkopuolella. Tällä voimme vaikuttaa myös siihen, että
jääurheilun kuva on positiivinen. Yhteiskunnallista vaikuttavuutta toteutamme
seurana erityisesti tekemällä yhteistyötä
koulujen kanssa. Tässä yhteydessä on
mainittava myös ”Sosiaalista osallisuutta parantavat palveluinnovaatiot seuratyössä” eli SOPPI-hanke. Tässä hankkeessa Kemin Lämärit ry, Oulun Kärpät
46 ry ja Rovaniemen Kiekko ry kehittävät uusia palvelupolkuja yhteistyössä

Kemin Lämärit haluaa tarjota harrastusmahdollisuuden niin pienille luistelukoululaisille kuin jo kilpaileville joukkueille ja ryhmille. Teemme töitä sen
eteen, että Leijonakiekkokoulusta olisi
helppo ja matala kynnys tulla joukkueisiin ja taitoluisteluryhmiin mukaan. Tällä
kaudella aloitimme myös curlingin ja
cheerleadingin harrastusmahdollisuuden. Nämä ovat hyviä esimerkkejä siitä,
että jääurheilua voi harrastaa monella
tavalla. Edellä mainittujen lisäksi voit
olla pelaaja, taitoluistelija, toimihenkilö,
seurajohtaja, tuomari tai vaikka nettisivujen päivittäjä. Jokaisen työ on tärkeää
ja merkittävää. Kaikista ei tule jääkiekkotai taitoluisteluammattilaisia, mutta urheiluseurassa mukana oleminen antaa

valtavan määrän eväitä tulevaisuuteen.
Sosiaalisuus, liikunnallisuus ja terveelliset elämäntavat ovat arvoja, joiden todellinen merkitys nähdään vuosienkin
päästä.
Tärkein syy, miksi itse aloitin Kemin Lämäreiden puheenjohtajana tällä kaudella, kiteytyy ehkä juuri siihen tärkeimpään toiminnan lähtökohtaan: Lämärit
on meidän yhteinen juttu. Yhdessä tekemällä, samaan hiileen puhaltamalla
ja toista auttamalla olemme vielä enemmän.

www.keminlamarit.com

Kemin Lämärit on pitkäjänteisesti
pyrkinyt kehittämään urheilu- ja seuratoimintaa. Kauden 2014- 2015 aikana Kemin Lämärit vahvisti seuralle
uuden strategian vuosille 2015- 2018
ja se otettiin käyttöön kauden 20152016 alussa. Strategiatyössä olivat
mukana edustajat kaikista jääkiekon
juniorijoukkueista, taitoluistelusta sekä
seurasta.

SUURI KIITOS KAIKILLE SEURAN TOIMINNASSA MUKANA OLEVILLE. Kiitos
myös kaikille yhteistyökumppaneille ja
sidosryhmille, strategiatyöryhmän jäsenille, katsojille ja kaikille teille, jotka
koette, että tämä on meidän yhteinen
juttu. Ole rohkeasti yhteydessä toiminnanjohtajaamme Kimmo Mäkeen tai
joukkueiden yhdyshenkilöihin ja tule
mukaan toteuttamaan yhteistä juttuamme.
Kun tulen jäähallille, on ilahduttavaa
nähdä positiivista ”kuhinaa ja pöhinää”
katsomossa, käytävillä ja kahviossa. Jos
itse olisin laittanut kaikista hienoista jääkiekon parissa vietetyistä hetkistä euron
pankkiin, olisin miljonääri.
Hannele Kauppila
Puheenjohtaja
Kemin Lämärit ry
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Toiminnanjohtajan terveiset

Kausi 2015- 2016 on tuonut Lämäreiden toimintaan paljon uutta. Seurassamme on käynnistynyt SOPPI -hanke,
joka osallistaa nuoria mukaan seuratoimintaan muutenkin kuin urheilemalla.
Seurassa voi siis toimia pelaamisen
lisäksi ohjaajina, huoltajia, erilaisissa
mediatehtävissä tai opiskella asiakaspalvelua seuran kahviossa.

Tänä vuonna jatkoimme viime kevätkaudella aloitettua G-junioritoimintaa sekä
käynnistimme uutena lajina curlingin.
Nyt pystymme liikuttamaan ihmisiä entistä monipuolisemmin ja liikuttamaan
alueemme ihmisiä suuremmalla ikähaitarilla. Lämeissä harrastetaan lähes vauvasta-vaariin ja uskon, että tulevaisuudessa toimintamme kehittyy entistäkin
laajemmaksi ja paremmaksi.

Tavoitteenamme on tuoda seuraamme
enemmän esille ja sen vuoksi olemme
olleet tänä vuonna mukana monessa
tapahtumassa. Olemme myös avanneet
peliä seurayhteistyölle ja meidän nuoria pelaajiamme on ollut mukana pelaamassa Tornion IHC:n ja Asplövenin
yhteisessä A-juniorijoukkueessa. Mielestäni tämä on tärkeää, koska yhdessä
tämän alueen seurojen kanssa voimme
taata nuorille pelaajille pelipaikan ja
tien kehittyä paremmaksi kiekkoilijaksi.

Kehittyvä seuramme tarvitsee toimijoita
ja haluankin kiittää kaikkia toiminnassamme mukana olevia. Ilman teitä meitä
ei olisi ja siksi Lämärit on meidän kaikkien yhteinen juttu.

-KePS Hyvää Seuraa!-

Kimmo Mäki
toiminnanjohtaja

www.mykkala.fi

www.HHnet.fi
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Edustusjoukkue pyörittää peliä RoKi Rebelsiä vastaan.
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Sun

Ha-Tek Oy
040 5934168

JÄÄKIEKKOVÄEN
PAINOTALO

www.keminlamarit.com

hitsaus ja asennustekniikka

w w w. e r w e k o . f i
Helsinki Oulu Rovaniemi
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Lämäreiden Soppi -hankkeesta
valmiuksia työelämään
”Kyllä soppii mukkaan!”

SOPPI -hankkeessa kolme pohjoisen seuraa Kemin Lämärit ry, Rovaniemen Kiekko ja Oulun Kärpät 46 ry
kehittävät uusia palvelupolkuja yhteistyössä kuntien kanssa. Kolmivuotisen ESR-hankkeen päätavoitteena
on kehittää ja kokeilla paikallisten seurojen ja kuntien yhteistyöhön perustuvia ennakoivia hyvinvointipalveluita työelämän ulkopuolella olevien alle 29-vuotiaiden nuorten osallisuuden ja työ- ja toimintakyvyn
parantamiseksi.
Yhteishanke mahdollistaa toimijoiden vertaistuen ja kokemusten vaihdon. Myös hankkeen nuoret ovat olleet
konkreettisesti seurojen yhteistyössä mukana. Esimerkiksi Kemistä oli syyslomaviikon nuori mukana ohjaamassa
Kärppien liikuntakerhoa. Kemin hankkeen nuoret myös pääsevät tutustumaan Rovaniemen ja Oulun nuorten
tehtäviin Rokin ja Kärppien arjessa sekä ottelutapahtumissa.
Kemissä hankkeen nuoret ovat toimineet useissa seuratyön tehtävissä pääasiassa työkokeilu sopimuksella. Työkokeilu on työpaikalla tapahtuvaa käytännön harjoittelua, jossa voi tutustua nuorta kiinnostavan alan työtehtäviin
käytännössä. Lisäksi pääsee tutustumaan työelämän pelisääntöihin. Työkokeilusta saa arvokasta kokemusta, josta on hyötyä opiskelussa ja työnhaussa tulevaisuudessa.
Mediatyöntekijät ovat muun muassa kuvanneet ja editoineet seuran otteluita ja harjoituksia. Edustusjoukkueen
päävalmentaja Petri Kauppilan mukaan, hankkeen nuorista on ollut suuri apu videopalavereiden materiaalien
tuottamisessa. Mediatyöntekijät ovat myös suunnitelleet ja pyöräyttäneet käyntiin ”Viikko katsaus -osion”, jossa
seurataan vuorotellen yhden viikon ajan Lämäreiden jokaisen juniorijoukkueen arkea jäähallilla.
SOPPI -hankkeen ohjaajat ovat mukana useissa eri liikunta- ja harrastetoiminnoissa. Timo Tapaninen on kouluttanut nuoria curling ohjaajiksi. Curling suosion kasvaessa nuorista on ollut valtava apu curlingryhmien vetämisessä. Taitoluistelijat ovat saaneet apua alkulämmittelyn ja Tervahallilla kuivaharjoittelun ohjauksessa. Jääkiekkopuolella nuoret ovat suunnitelleet ja ohjanneet lasten luistelukoulua ja junioreiden harjoituksia. SOPPI -hanke
tekee Kemissä myös tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa, joissa hankkeen nuoret ohjaavat lasten liikuntakerhoja.
Ohjaajat saavat siis kokemusta hyvin erilaisista ryhmistä ja toimintaympäristöistä.
Lämäreiden joukkueet ovat saaneet nuorista myös huoltajia avukseen. Huoltajien tehtäviin liittyy paljon kädentaitojen hallintaa. Seuran toimijoiden näkökulmasta on huoltajista ollut suuri apu, sillä lasten vanhempien huoltotehtävien määrä on vähentynyt. Huoltotehtäviin kuului kesällä myös jäähallin sisätilojen maalaaminen.
Nuoret ovat olleet apuna myös jäähallin kahviossa. Seuratyön toimenkuva koostuu usein useista eri tehtävistä.
Hankkeen nuori voi esimerkiksi saman päivän aikana olla ohjaamassa seuran harrastustoimintaa sekä työskennellä kahviossa. Jokaiselle nuorelle räätälöidään oman kiinnostuksen pohjalta henkilökohtaiset seuratyön tehtävät.
Lämäreiden jääkiekko-, taitoluistelu- sekä curling-yhteisöt ovat saaneet siis uusia toimijoita ja harrastajia hankkeen nuorista. SOPPI -hanke on myös mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa erilaisia tapahtumia ja projekteja. Tästä yhtenä esimerkkinä YleX:n bailumaratoniin ja nenäpäivään liittynyt leikkimielinen curlingottelu, jossa
Kemin jäähallilla kisailivat YleX:n ja Lämäreiden toimijoita.
Kun nuori miettii millaista työtä haluaisi tehdä tulevaisuudessa tai hänellä on jo joku ammattiala mikä kiinnostaa,
mutta ei oikein tiedä millaista alan työ on käytännössä, on seuratyön tehtävät oiva mahdollisuus antaa vastauksia
kysymyksiin. Ole rohkeasti yhteydessä mikäli kiinnostuit!
Janne Salmela
Kemin Lämärit ry – SOPPI -hanke
janne.keminlamarit@gmail.com
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Lämärit on
yhteiskunnallinen vaikuttaja
Hanke on ollut monessa
mukana ja pyörittänyt mm.
pomppulinnaa, maalannut
jäähallilla, kuvannut YleX:n
nenäpäivän bailumaratonia
sekä ollut mukana luistelukoulussa.
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Kivimiehet toivat Curlingin Kemiin

Keväällä 2015 Kemissä alkoi herätä
curling-kuume. Toimin jo silloin Lämärien edustusjoukkueen joukkueen
johtajana. Entisenä curling-pelaajana,
haluisin tunnustella seuran toimihenkilöiden halukkuutta curling-ratojen
maalaamiseen hallin lattiaan kesän aikana.

Tällä hetkellä Curlingia harjoitellaan
kaksi kertaa viikossa – torstaisin klo
14:00-15:30 sekä lauantaisin edustusjoukkueen pelien jälkeen noin klo 19:30
alkaen. Toiveissamme on että ensikaudella harjoitteluajat olisivat enemmän
sellaiset että ne sopisivat suuremmalle
yleisölle.

Ilokseni huomasin valloilla olevan innostuksen curlingin aloittamiseen Kemin Lämäreissä. Sen verran toimeliasta
porukkaa hallilla oli, ettemme jääneet
pelkästään puhumaan asiasta, vaan
ratamerkkaukset tehtiin ennen jäiden
tekoa ja VR:n kivimiehet toivat 32 marmorikiveä lainaksi Helsingin Eläintarhan
Curling-clubista.

Curling on aivan loistava laji kaikessa sosiaalisuudessaan, ja mikä tärkeintä, laji
sopii lähes kaikille yli 16 vuotta täyttäneille. Lajiin pääsee mukaan, vaikkei ole
nykyinen tai entinen huippu-urheilija,
joten kaikki vaan rohkeasti kokeilemaan.

Curling on otettu erittäin hyvin vastaan
Kemissä. Vakituisten harrastajien määrä
on noin kymmenen henkilöä ja yritys- ja
ryhmävuoroja on järjestetty syksyn ja
alkutalven aikana noin 20. Henkilökohtaisesti olen varsin tyytyväinen lukuihin,
kun ottaa huomioon, ettei Curlingilla
ole vielä ehkä ne optimaalisimmat harjoittelu ajat.
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Jos olet kiinnostunut curlingista, kannattaa käydä katsomassa harjoitusajat ja
lisätiedot Lämäreiden nettisivuilta kohdasta seura -> Lämärit Curling. Järjestämme myös ilmaisia Curling-kokeiluja.
Muuten curlingin harrastaminen maksaa 100 euroa syyskaudelta ja 100 euroa kevätkaudelta.
Ryhmille Curling sopii kuin nenä päähään. TYKY-toiminta curlingin parissa
on ollut suosittua ja varsin hyvin curling

sopii myös polttari- ja pikkujouluryhmien tapaisille viihdetarkoitukseen. Ryhmät ovat maksaneet noin kahden tunnin
vuoroista 150 eurosta 400 euroon, riippuen siitä mitä ryhmä –curling on pitänyt sisällään.
Kemissä curling elää nyt nosteessa ja
Kemin Lämäreiden Curling edustusjoukkueen kapteenina odotan tulevia
vuosia suurella jännityksellä. Tarkoituksemme on treenata useampia kertoja
viikossa, enkä pidä mahdottomana hyvääkin menestystä lajien kilpailujen parissa vuosien saatossa.
Timo Tapaninen
Skip – KELÄ Curling

www.keminlamarit.com

Hankenuoret harjoittelemassa curlingia Timon ja Kimmon ohjaamina.
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Luistelukoulu kutsuu

Lämäreiden ja Osuuspankin yhteisessä
luistelu- ja kiekkokoulussa on tänäkin
vuonna jatkettu tutulla linjalla niin,
että pääpaino on ollut luistelun ja kiekkoilun perusteiden harjoittelussa.

Syksyn alkaessa mukaan ilmoittautui
noin 50 innokasta lasta, mutta kiekkokauden edetessä on mukaan tullut uusia
kasvoja ja nyt mukana on jo 85 lasta.
On ollut ilo huomata, kuinka lapset kehittyvät ja haluavat oppia uutta. Luiste-

lukoulun puolelta moni on jo siirtynyt
kiekkokouluun ja kiekkokoulusta G-junioreihin.
Syyskausi päättyi lasten osalta pikkujouluihin, joka oli kerrassaan hieno tapahtuma. Kiekkokoululaiset kohtasivat
Lämäreiden edustusjoukkueen ja luistelukoululaisia leikitettiin joululaulujen
tahdissa. Lopuksi paikalle saapui myös
itse joulupukki, joka kannusti kiekkokoululaiset voittoon.

Toivottavasti vuodenvaihteen jälkeen
luistelu- ja kiekkokoululaisista löytyisi
vielä uutta virtaa ja he aloittaisivat harrastamisen Lämäreiden G-junioreissa tai
taitoluistelijoissa.
Kimmo Mäki

Lämäreissä keää
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Maansiirto
J.&J. Kinnunen Oy
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G-junnut aloitti toimintansa
”virallisesti” syksyllä 2015

Suurin osa mukana olevista pelaajien
aluista kävi viime kauden luistelu- ja
kiekkokoulussa. Tällä hetkellä joukkueessa on mukana 12 pelaajaa. Ikähaitari on aika laaja; vuonna 2006 syntyneistä aina 2010 syntyneisiin.

Harjoitukset joukkueella on tällä hetkellä kerran viikossa, sekä lisäksi suurin osa
käy maanantaisin kiekkokoulussa. Poikien koutsina toimii kokenut valmentaja
Pekka Tiitinen, joka on mukana myös Lämäreiden edustusjoukkueessakin vielä,
kun mukaan jäälle on saatu myös useampi vanhempi valmennustiimiin.

Tavoitteena tällä kaudella on oppia toimimaan ryhmässä ja kehittää luistelutaitoa sekä pukemaan varusteet itsenäisesti. Alkuun on mennyt aikaa myös siihen,
että kaikki oppii hallin tavoille, sekä pelaajat, että vanhemmat. Siihen pyritään,
että pojilla on hauskaa ja mahdollisimman moni pelaaja jatkaisi uuden harrastuksen parissa pitkään. Treenien jälkeen
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on kaukalosta lähtenytkin hikisiä mutta
iloisia pelaajia.

Kirjoitushetkellä pojat ei ole vielä päässeet tositoimiin kaukalossa, mutta joulukuussa järjestämme yhden kotiturnauksen ja kevään aikana osallistumme
kolmeen turnaukseen pohjoisen alueella.

Joukkueenjohtajiksi saatiin heti alussa
värvättyä kaksi Johannaa. Paljon on uusia asioita ja opittavaa; palavereita, turnauksen järjestelyä, pelisääntökeskusteluja, budjettia, varainhankintaa sekä
monia muita asioita, mutta päätettiin yhdessä, että pikkuhiljaa hyvä tulee. Apua
on saatu vanhemmilta, kokeneemmilta
jojoilta ja muilta seuran toimijoilta.

liikunnalliseen elämäntyyliin, puhumattakaan siitä, että hallilla solmitaan elinikäisiä ystävyyssuhteita. Nyt kaivataankin
paljon uusia pelaajia mukaan oppimaan
ja nauttimaan tästä hienosta lajista.
G-juniorit on suunnattu pääasiallisesti
vuosina 2008- 2010 syntyneille, mutta
taitotasosta riippuen myös pari vuotta
vanhemmat ovat tervetulleita mukaan.
Kiinnostuneet pääsee tutustumaan lajiin
aluksi täysin ilmaiseksi ja ilman varusteita. Suuria taitovaatimuksiakaan pelaajille ei ole, vaan positiivisella ja avoimella
asenteella pääsee pitkälle. Kaikki kiinnostuneet rohkeasti mukaan!
Lämärit on meidän yhteinen juttu!

G-juniorit 08/10

Jääkiekko on hieno laji, jossa pojat oppivat terveellisiä elintapoja ja oppivat

Johanna V ja Johanna K
joukkueenjohtajat

www.keminlamarit.com
Polttoleikkaus Pukari Oy
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K. A. R. U, Avainsanoja
meidän joukkueelle!

Tällä kaudella F-juniorit ovat kokeneet
uudistuksia sekä joukkeeseen tulleista uusista pelaajista että vaihtuneista
toimihenkilöistä, on ollut hienoa huomata että sekä uudet pelaajat että toimihenkilöt otettiin heti porukkaan mukaan ja kaikki toimii hienosti. Olemme
jakaneet joukkueen kahteen ryhmään:
F1:ssä pelaa 2006 syntyneet ja F2:ssa
pelaa 2007 syntyneet. Harjoituksia on
2 kertaa viikossa ja kumpikin joukkue
onkin jo päässyt kokeilemaan taitojaan turnauksissa.

Viime viikolla F2 joukkue matkasi Rovaniemelle tämän kauden ensimmäiseen
turnaukseen ja voin sanoa että jännitys
oli huipussaan. Pukuhuoneessa oli normaalia hiljaisempia lapsia kun jokainen
omalla tavallaan keskittyi tulevaan koitokseen. Ennen jäälle menoa otettiin
vielä pari valokuvaa ja kuunneltiin tarkasti valmentajan ohjeita sekä hieno

16

kannustuspuhe. Joukkue kerääntyi yhteen ja huudettiin vielä Lämärit- huuto
jonka jälkeen joukkue oli valmis jäälle.
Peleissä tuli 2 tappiota ja 1 voitto, tappiosta huolimatta jokainen pelaaja tuntui
lähtevän hyvillä mielin kotiin ja kovasti jo
odotellaan seuraavaa turnausta.
Samoin viime viikolla oli myös F1 turnaus Torniossa ja tämä olikin jo toinen
turnaus F1 joukkueelle jotka kävivät jo
aikaisemmin Kiirunassa. Kiirunassa oli
8 joukkuetta ja meidän joukkue sijoittui
siellä neljänneksi, hyvä alku kaudelle.
Tornion turnaus meni paremmin kuin
hyvin, otteluissa riitti jännitystä ja huikeita suorituksia pelaajilta eikä katkenneilta
mailoiltakaan säästytty, kotiin lähdettiin
3 voittoa takataskussa ja erittäin leveä
hymy naamalla!

Näin joukkueenjohtajan näkökulmasta meidän joukkueessa esille nousevat
ensimmäisenä nämä neljä kirjainta K.
A. R. U, kannustus, arvostus, rohkeus
ja uskallus. Nämä sanat ovat tärkeitä
ihan meille jokaiselle muistaa myöskin
kaukalon ulkopuolella. Luisteluharjoitusten ohella nämä 4 sanaa kuvaavat
mielestäni parhaiten sitä mitä valmentajat pelaajille opettavat. Kannustetaan
kaveria,AINA! Arvostetaan jokaista pelaajaa ja toimihenkilöä vastustajaa myöden. Rohkeutta olla oma itsensä, jokainen on arvokas juuri sellaisena kuin on.
Uskallusta luottaa itseensä, mennä jäälle
ja kokeilla uusia tekniikoita ja kohdata
vastustaja,silloinkin kun tuntee olonsa
epävarmaksi. Näistä kirjaimista sekä
hyvästä valmennuksesta ja pelaajien innosta muodostuu F-juniorit.

F-juniorit 06/07

Hanna Kehusmaa
joukkueenjohtaja

F-juniorit käyvät kauden
aikana pelaamassa turnauksia eri paikkakunnilla.

www.keminlamarit.com

Kuvissa joukkue pelaa
Rovaniemellä.
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Lämärit E- juniorit
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E- juniorit ovat vuosina 2004 - 2005 syntyneitä jääkiekkoilijan alkuja. Yhteensä
pelaajia on reilut 20 ja he ovat jaettuna
kahteen peliryhmään E1 ja E2. Joukkueet pelaavat Lapin piirisarjaa, lisäksi
molemmat joukkueet osallistuvat kauden aikana muutamiin turnauksiin ja pelaavat harjoitusotteluja alueen seuroja
vastaan. Kauden aikana pelitapahtumia
joukkueelle tulee noin 50 kappaletta
per joukkue.

Alkukauden kohokohtia ovat olleet viikonlopputurnaukset,
E2-joukkueella
Peurungalla ja E1-joukkueella Övertorneålla. E2- joukkueen turnausvoitto
Peurungalla syyskuussa oli hyvä lähtölaukaus kauteen osoittaen sekä pelaajille, että taustahenkilöille tehdyn työn
olevan oikeilla raiteilla. Turnausten isoin
anti on joukkueen ryhmätoiminnan kehittyminen ja pelaajien kasvaminen
joukkueeksi.

Joukkueet harjoittelevat kolme kertaa
viikossa ja viikonloppuisin on sarjapelit.
Harjoituksissa pääpaino on luistelutekniikassa ja kiekon käsittelyssä. Lisäksi
tärkeänä näemme ryhmässä toimimisen
opetteleminen ja sosiaalisen kanssakäymisen kehittäminen. Näillä taidoilla on
iso merkitys myös jääkiekkokaukalon
ulkopuolella.

Valmennuksen kannalta toiminnan
suurin "palkinto" ei näy tulostaululla
vaan poikien kehittyminen sekä sitoutuneisuus harrastukseen, joka tässä
joukkueessa on erittäin hyvällä tasolla.
Isoimpana huolenaiheena on pelaajien
vähäinen määrä, ei ainoastaan Lämärijoukkueessa vaan koko Lapin alueella.
Harrastajamäärää pitäisi saada lisää,

joten jokainen jääkiekosta kiinnostunut
lapsi on tervetullut mukaan mukavan ja
kehittävän harrastuksen pariin.
Valmentajat: Janne, Tomi, Seppo,
Vesa, Marko ja Petri.

E-juniorit 04/05

Tmi V. Keskitalo
RAKENNUSURAKOINTI

www.keminlamarit.com

JP Pulkkinen Tmi

Tornion Harjateräs Oy
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Tervehdys kaikille Lämärit
D1-joukkueesta!

Viime kausi päättyi meidän osalta
tilanteeseen, että pitkään yhdessä
toiminut ryhmämme jaettiin kahtia ja
kumpikin porukka lähti uuteen kauteen omana joukkueena ja harjoitteluryhmänä. Koska edelliskauden sarja ei tuonut pelaajillemme riittävästi
haastetta, päätimme jättää D2-sarjan
väliin ja siirtyä suoraan vanhempiin Djunioreihin eli pelaamaan Lapin alueen
D1-sarjaa. Tätä päätöstä auttoi myös
se, että saimme vanhemmasta ikäluokasta puolen kymmentä pelaajaa joukkueeseemme mukaan, joilla oli jo kokemusta D-junnuissa mukaan tulevasta
taklauspelistä.

Tänä vuonna otimme ensimmäistä kertaa mukaan myös ohjatun kesäharjoittelun. Harjoituksissa, joita oli 2-3 kertaa
viikossa, kulki säännöllisesti noin 10 poikaa osan harrastaessa muita kesälajeja.
Harjoitukset jatkuivat läpi kesän lukuun
ottamatta parin viikon taukoa juhannuksen jälkeen. Elokuun puolessa välissä
siirryimme sitten jääharjoitteluun. Ensimmäiset viikot harjoittelimme Torniossa ja Haaparannalla ja syyskuun alusta
sitten kotihallissamme Kemissä.
Tällä hetkellä joukkueessamme on 16
pelaajaa, joiden ikähaitari on 11- 14
vuotta (vuosina 2004- 2001-syntyneitä).
Olemme myös saaneet muutaman kokonaan uuden pelaajan mukaan jouk-

20

kueeseemme, mutta vastaavasti myös
muutama pelaaja on siirtynyt nuorempaan ikäryhmään pelaamaan ja harjoittelemaan.

tajien ja mukana olleiden vanhempien
mielissä. Ne myös varmasti yhdistivät
joukkuetta mentäessä kohti alkavaa sarjakautta.

Syyskuussa järjestimme joukkueellemme ulkomaan leirin. Vietimme hauskan
ja urheilullisen viikonlopun Ruotsissa
Övertorneålla. Leiriin kuului jääharjoituksia sekä harjoituspeli paikallista
ÖHF:n joukkuetta vastaan. Lisäksi meille oli varattu uimahalli yksityiskäyttöön
lauantai-iltapäiväksi. Mukavalle viikonlopulle hienot puitteet takasi paikallinen camping-alue, jossa majoituimme
ja ruokailimme. Illalla sitten saunoimme
savusaunassa ja kylvimme lämpimässä
paljussa. Pojat osoittivat myös rohkeutta
pulahtamalla jo alkusyksyn viilentämään
Torniojokeen.

Itse sarjakauteen lähdimme sillä odotuksella, että luvassa on kovia pelejä,
joissa jokainen pelaaja joutuu antamaan kaikkensa voittojen eteen. Kausi
on edennytkin odotusten mukaisesti
ja sekä voittoja että tappioita on tullut
suurin piirtein saman verran. Tiukka tavoitteemme on edetä kevään final fourpeleihin ja tämä tavoite on täysin saavutettavissa.

Osana tätä Övertorneån leiriviikonloppua, osallistuimme muutama viikko
myöhemmin ÖHF:n järjestämään turnaukseen, jossa joukkueemme eteni loppuotteluun saakka. Finaalissa kärsimme
kirvelevän 3-4 tappion Luleån Antnäs/
Brooklyn-joukkueelle.

Lopuksi täytyy vielä kiittää hallilla ja peleissä mukana olevia vanhempia. Joukkueemme toimihenkilöpuoli on varsin
pieni ja meiltä puuttuu esim. vakituinen
huoltaja. Tämän pienen mutta sitäkin
pippurisemman toimihenkilöjoukon tukena on kuitenkin ollut joukko aktiivisia
vanhempia, joiden avulla harjoitus- ja
pelitapahtumat on saatu vietyä hienosti
läpi. Kiitos kuuluukin meille kaikille!

D1-juniorit 02/03

Kaiken kaikkiaan nämä Övertorneån tapahtumat olivat varmasti sellaisia, jotka
säilyvät pitkään sekä pelaajien, valmen-

Jani Pietilänaho
Joukkueenjohtaja

PIHAT KUNTOON!

www.keminlamarit.com

D1-juniorit kohtasivat
Rovaniemellä RoKin.

viippola.net
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Kovia pelejä Pohjoisessa

C2 joukkueessa on vahvuus tällä kaudella 21 poikaa, iät 15-,14- ja 13- vuotiaita. Joukkue pelaa pohjoisen CAA –
aluesarjaa. Ensimmäisen jakson jälkeen
pääsimme jatkamaan ykkösporukassa
jatkopelejä. Pelireissut suuntautuvat,
Ouluun, Kalajoelle, Raaheen sekä Kuusamoon. Pelit on todella tasaisia.
Seuramme on uudistanut strategiaa
täksi kaudeksi. Yksi strategian osa-alue
on yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys, yhteisöt ja yhteisöllinen elämä ovat ihmisen
olemassaololle ja toiminnalle välttämättömiä prosesseja ja rakenteita. Émile
Durkheimin mukaan yhteisyyden tunne
pitää yhteiskunnat koossa ja on yksilön
ja yhteiskunnan välisen suhteen pohjana. Perinteisiä yhteisöjä ovat suku, perhe ja kyläyhteisöt.
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Joukkueemme yhteisölliset tapahtumat
ovat vanhempainillat, joita pyritään pitämään useampia vuoden aikana, pelit,
pikkujoulut, päättäjäiset ja harjoitukset.
Kun järjestetään jotain tapahtumia, olisi
hienoa, että vanhemmat osallistuisivat
niihin, oli ne sitten pelitapahtuma tai
seuran järjestämä pikkujoulu. Vapaaehtoiset ihmiset antavat oman panoksensa
tapahtumien järjestelyihin, mutta yhtä
tärkeää on osallistujat kyseisiin tapahtumiin. Lapset arvostavat, jos mummit, ukit
ja vanhemmat ovat seuraamassa pelitapahtumia, ja seuran ihmiset vastaavasti
arvostavat, jos järjestetään tapahtuma,
että vanhemmat ja lapset osallistuvat.

Seuran/joukkueen yhteisö on seuraa
koolla pitävä voima. Ilman seuraihmisiä,
toimijoita, vanhempia seurat ei toimi.
Vaikka meidän joukkueen pojat ovat jo

isoja poikia ja pääsevät suurin osa harjoituksiin omin neuvoin, ilman vanhempia joukkueen toimintaa ei olisi. Suuret
kiitokset teille kaikille vanhemmille, jotka jaksatte päivästä toiseen, vuodesta
toiseen, tulla mukaan joukkueen/seuran
toimintaan.
Olette kultaakin arvokkaampia <3

C2-juniorit 00/01

Sari Torvela
joukkueenjohtaja

www.keminlamarit.com

Tänä syksynä pisteistä taistellaan mm. Oulun Kärppien juniorijoukkueita vastaan.
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Muodostelmaluistelijoilla
jo kaksi kilpajoukkuetta

Neljä vuotta sitten Kemin Lämäreiden
Taitoluistelijat oli murroksen edessä.
Vaihtoehtoina olivat lajin lopetus tai
lajin pitäminen täysin harrastepohjalla. Ongelma oli sama kuin monilla
juniorijoukkueilla, lajista riippumatta
– pätevä valmentaja puuttui.
Meillä kävi kuitenkin uskomaton tuuri, saimme Kuopiosta lahjan. Anneli
Kunnari muutti työnsä perässä Kemiin ja otti luistelijat hyppysiinsä.
Pätevän valmentajan ansiosta laji
lähti tällä alueella liitoon. Noin
20 luistelijasta on paisunut 60
harrastajan ryhmä. Ryhmä on
jo niin iso, että olemme joutuneet tekemään useampia
joukkueita. Nykyisin seurassa on kaksi kilpailevaa
muodostelmaluistelujoukkuetta, yksi aloitteleva muokkaryhmä ja
vielä luistelun alkeita
opetteleva luistelukouluryhmä.
Yksin
päävalmentaja
Kunnari ei tätä laumaa
pysty hoitamaan. Olemmekin kouluttaneet omista
junioreista neljä apuvalmentajaa, jotka kaikki ovat käyneet
Suomen Taitoluisteluliiton toisen asteen koulutuksen. Valmennuksemme onkin tällä hetkellä hyvällä mallilla.

Luistelijat luistelevat, valmentajat valmentavat, mutta hekin tarvitsevat vahvan organisaation taakseen.
Tämä kausi alkoikin poikkeuksellisesti,
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sillä jouduimme kesän aikana miettimään organisaation
täysin uusiksi. Päädyimme
mielestäni hyvään ratkaisuun,
kun jaoksen sisälle perustettiin kolme joukkuetta. Näille
kaikille joukkueille nimettiin
joukkueenjohtaja ja
rahastonhoitaja.
Lisäksi jokaisessa
joukkueessa on
aktiivisia vanhempia mukana, joten
pyörä pyörii niin
kuin pitääkin.

Tätä kirjoittaessani kilpajoukkueilla on jännät
paikat edessä viikonloppuna. Seuran historiassa ensimmäistä
kertaa joukkueemme
IceBreakers osallistuu Noviisien sarjaan
kilpailuissa. Sarja on
huomattavasti
kovempi kuin viime kaudella ollut Tulokkaiden
sarja.
Myös toinen joukkueemme
SnowFlakes (osallistuu Tulokkaiden sarjaan) jännittää taatusti paljon,
erityisesti joukkueen viisi tyttöä. Nämä
viisi tyttöä kilpailevat elämänsä ensimmäistä kertaa muodostelmaluistelukilpailuissa, ajatelkaapas omalle
kohdalle.
Koska luistelijat ovat kehittyneet vuosien varrella paljon, haluamme antaa
harrastelijoille mahdollisuuden myös
kilpailemiseen. Jokainen urheilija tietää,

että kilpaileminen on kuitenkin se suola,
joka vie urheilijan kehitystä eteenpäin.
Muodostelmaluistelukisat ovat lähes
kaikki etelässä, joten kilpaileminen ei
ole halpaa lystiä.
Joukkueemme osallistuvat tällä kaudella neljään kisaan. Kahdet ovat pääkaupunkiseudulla, yhdet Rovaniemellä ja
tätä juttua lukiessanne yhdet kilpailut on
jo käyty Jyväskylässä.
Millainen on ollut menestys, sitä en arvaile. Pääasia, että tytöt ovat saaneet yhden kokemuksen lisää ja nähneet millä
tasolla he tällä hetkellä liikkuvat koko
valtakunnallisesti ajatellen.
Jari Stolt, Taitoluistelujaoksen
puheenjohtaja

www.keminlamarit.com

Joulunäytös 20.12.2015
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Vaihtoaitiossa on
tunnelmaa....
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kemi
Valtakatu 11-13, Kemi
Puh. (016) 220 899
Avoinna:
ma 10.30-16.00, ti 10.30-20.00
la 11.00-20.00, su suljettu!

www.keminlamarit.com

p. 0400 551 600

Laivurinkatu 5, Tornio
Puh. (016) 282 511
Avoinna arkisin10.30-15.30
la-su suljettu!
www.pienilohikaarme.fi
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SJL:n valtuuston puheenjohtajan
terveiset Kemin Lämäreille

Kunnioitus, yhteisöllisyys, hauskuus ja
erinomaisuuden tavoittelu muodostavat arvohjan, jonka varaan koko suomalaisen jääkiekon yhteinen päämäärä
”jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen” perustuu.

Stragiaa on toteutettu nyt reilun vuoden
verran ja tulokset ovat näkyvissä jo osittain jokaisen jääkiekossa mukana olevan arjessa ja toiminnassa. Strategiassa
tehtyjen linjausten toivon kuitenkin viimeistään vuoden 2016 aikana löytävän
tiensä entistä paremmin suomalaisten
seurojen arkeen niin asenteina kuin käytännön tason toimenpiteinä.
Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen on näkynyt hyvin pelipassien
määrän jatkuvana kasvuna. Ponnisteluja
harrastajamäärien edelleen kasvattamiseksi jatketaan luomalla erilaisia ja uusia
harrastamisen malleja.

Juniori- ja seuratoiminta ovat keskiössä
jääkiekkoa edelleen kehitettäessä. Alueiden toiminnan tulee tukea seuratoimijoiden osaamisen tason kehittymistä
erinomaisuuden tavoittelun hengessä.
Alueiden päätoimiset henkilöt, oto-hen-

Kallion velipojat
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kilöt ja aluehallitukset pyrkivät jalkautumaan mahdollisimman lähelle seuraväkeä ja auttamaan siten seuroja.

Tämän kauden teemana on erityisesti
kunnioitus. Kunnioitushan on yksinkertaisuudessaan hyvää käytöstä. Tämä
hyvä käytös jää liian usein tunteiden
alle ja silloin tapahtuu ylilöyntejä niin
kaukalossa kuin kaukalon ulkopuolella. Toki tunteet kuuluvat lajiin ja sen
seuraamiseen, mutta niin kuuluu myös tunteiden hallinta.
Jääkiekkoliitto haluaakin
tukea tämän kunnioitusarvon saamista seurojen
arkeen Kunnioita Peliäohjelmalla, joka on erinomainen apu seurojen
pelisääntökeskusteluille.

Toivonkin, että jokaisessa
suomalaisessa
jääkiekkoseurassa tehdään seurakohtaiset pelisäännöt, joissa kiinnitetään
erityisesti huomiota hyvää käytökseen
siis kaikkien jääkiekon parissa toimivien
kunnioittamiseen. Seuran pelisääntöihin pohjautuen pitäisi myös jokainen
seuran joukkueeen luoda ikäluokkaan-

sa soveltuvat pelisäännöt niin pelaajille
kuin pelaajien vanhemmille.
Myös hauskuus on asia, joihin meidän
jokaisen tulee kiinnittää huomiota tulevalla kaudella. Slogan ”tosissaan muttei
totisena” on hyvä ohjenuora meille jokaiselle. Pelien pakonomainen voittaminen
ja tarpeeton kiirehtimen ”uralla” vien
usein hauskuuden toiminnasta. Tämä
näkyy niin pelaajien tarpeettomina
lopettamisina kuin toimihenkilöiden väsymisenä. Meillä
kaikille niin pelaajille kuin
seuran
toimihenkilöille
on tärkeää, että harrastus
tarjoaa hauskoja hetkiä
lajin parissa. Näin toimalla seuran toimminnasta
lähtee iloisia ja positiivisa
viestejä ympäristöön, joka
tuo uusia toimijoita seuraan.

Toivonkin
Kemin
Lämereille
hauskoja hetkiä hyvässä seurassa kaudelle 2015-2016.
Hessu
SJL:n valtuuston puheenjohtaja

KUNNIOITA
PELIÄ
-OHJELMA

www.keminlamarit.com

J-M BERG KY

Kunnioita peliä -ohjelma on
suunniteltu, jotta suomalainen
jääkiekko olisi reilumpaa kaikille
sen osapuolille.

Kyse on jokaisen pelin eri roolissa
toimivan – pelaajien – valmentajien –
tuomareiden ja vanhempien keskinäisestä
kunnioittamisesta.
Keskinäiseen kunnioittamiseen perustuvalla
käyttäytymisellä tehdään pelitapahtumasta
lapsille positiivinen kasvuympäristö, jossa on
tilaa onnistumisille ja epäonnistumisilletehdään pelistä turvallisempaataataan valmentajille ja tuomareille työrauha.
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Edustusjoukkueen uudistaminen sekä
nuorennusleikkaus aloitettiin jo edelliskautena onnistuneesti ja nyt nämä
harjoituksiin ja peleihin energiaa tuoneet kaverit ovat vuoden kokeneempia. Tälle kaudelle on joukkueeseen
tullut paluumuuttajat Tero Juopperi, Aleksi Heiskanen ja Jani Koskela.
Torniosta vaihtelua tulivat hakemaan
mielenkiintoiset pelaajat Taneli ja
Tuomas Kallio sekä kokeneet puolustajat Jari Alatalo, Ville Hakkarainen ja
nuori lupaus Juho Sankala. Maalivahti
osasto uudistui Eerik Lohilahdella ja
Kalle Lindgrenillä.
Tämän kauden joukkuetta aloitettiin kokoamaan heti edelliskauden päätyttyä.
Tällä kertaa rakentaminen oli helpompaa kuin aikoihin. Joukkueeseen oli halukkaita tulijoita, joten sopimuksista 80
prosentilla oli jo kesäkuuhun mennessä
valmiina. Pelaajamäärän lisäämiseksi ja
joukkueen hyvinvointia parantamiseksi
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Edustusjoukkue jatkaa
uudistumista

budjettia päätettiin nostaa 20 prosentilla. Pelaajien lisäksi valmennukseen
saatiin laajuutta Pekka Tiitisen ja Tuomas
Isterin tulon myötä.

Pelaajamäärä on kerrankin niin hyvä,
että olemme pystyneet harjoittelemaan
pelaamista neljällä kentällä. Tätä kautta
saamme joukkuetta liikkuvammaksi. Uusien pelaajien myötä olemme saaneet
tutun tutkaparin Salmela-Ekorre lisäksi laajuutta maalintekoon. Erityyppiset
puolustajat antavat leveyttä maalintekoosastolle.
Tätä kirjoittaessa ensimmäinen kolmannes peleistä on pelattuna ja olemme
sarjakakkosena. Sijoitus on tällä hetkellä
sitä luokkaa, mitä olemme runkosarjasta
lähteneet hakemaan. Pelit ovat kuitenkin ailahdelleet ja tekeminen ei aina ole
ollut sitä mitä pitäisi, siksi kakkossija on
näihin esityksiin nähden yllättävänkin
hyvä. Uskon, että jossain vaiheessa saa-

daan punainen lanka kirittyä ja joukkue
löytää etsimänsä määränpään.
Toivon, että kiekkoväki tulee sankoin
joukoin pelaajien avuksi pitämään lankaa kireällä ja johdattamaan Lämärit
koko sarjan ykköseksi.
Petri Kauppila
Vastuuvalmentaja

Edustusjoukkue 2015-2016
#34 Eerik Lohilahti,
maalivahti

#35 Lindgren Kalle,
maalivahti

#30 Petteri Heikonen,
maalivahti

#2 Joel Vehkalahti,
puolustaja

#4 Benjamin Kauppila,
puolustaja

#5 Ville Rönkkömäki,
puolustaja

#6 Ville hakkarainen,
puolustaja

#7 Juho Sankala,
puolustaja

#8 Anssi Kemppainen,
puolustaja

#10 Tero Juopperi,
puolustaja

#11 Mikko Tolonen,
puolustaja

#18 Antti Liedes,
puolustaja

#23 Jari Alatalo,
puolustaja

#41 Aki Hernekoski
puolustaja

#13 Tuomas Kallio,
hyökkääjä

www.keminlamarit.com

#30 Oula Mörsäri,
maalivahti
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#16 Joel Niemelä,
Hyökkääjä

#19 Aleksi Heiskanen,
hyökkääjä

#22 Ville Vaara,
hyökkääjä

#23 Taneli Kallio,
hyökkääjä

#24 Janne Salmela, A
hyökkääjä

#27 Joonas Huttunen,
hyökkääjä

#39 Aleksi Lohilahti,
hyökkääjä

#44 Jani Koskela,
hyökkääjä

#61 Esa-Pekka Kajosmäki,
hyökkääjä

#76 Aleksandrs
Dobrovolskis,
hyökkääjä

#78 Jere Nenonen,
hyökkääjä

#83 Ville Torro,
hyökkääjä

#89 Tatu Ekorre, C
hyökkääjä

#91 Oskari Eskola,
hyökkääjä

#94 Sakke Tiitinen,
hyökkääjä

Petri Kauppila,
vastuuvalmentaja

Pekka Tiitinen,
valmentaja

Tuomas Isteri,
valmentaja

Jani Erkinmikko,
MV-valmentaja

Timo Tapaninen,
joukkueenjohtaja

Teemu ”tepa” Paldanius,
huoltaja

Kari ”poke” Ollila,
huoltaja

Tuomas Määttä,
huoltaja

www.keminlamarit.com

Jani Hyyryläinen,
valmentaja

LämäriLeijonien
pääyhteistyökumppanit 2015-2016

www.HHnet.fi

33

Tästä Lämäri-perheen
monipuolinen kasvattaminen alkaa

Pyrimme kasvattamaan seuramme harrastajamäärää niin,
että kaikki halukkaat voivat osallistua seuratoimintaan.
Toiminta tähtää määrälliseen, laadulliseen ja urheilulliseen kasvattamiseen.

Näin pääset mukaan Lämäri-perheeseen:
Luistelu- ja
kiekkokoulu

70€

sis. koko kauden,
harjoituspaidan,
vakuutuksen ja
jäällä tapahtuvan
ohjauksen.
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G08/10
-juniorit

30€/kk

sis. harjoitukset
2 krt/vko,
sekä ohjatun
harjoittelun jäällä ja
toppatakin.

F06/07
-juniorit

50€/kk

sis. harjoitukset
2 krt/vko,
sarjapelit ja
toppatakin.

Taitoluistelijoiden
luistelukoulu

25€/kk

sis. 1 jääharjoitus/vko,
oheisharjoituksen ja
vakuutuksen.

Ole rohkeasti yhteydessä seuran
toimihenkilöihin:
Jari Stolt

jaristolt5@gmail.com

050 401 8120

Luistelukoulu

Kimmo Mäki

kimmo.keminlamarit@gmail.com

040 848 0539

G08/10

Johanna Valta

johanna.valta.jv@gmail.com

040 746 3331

F06/07

Hanna Kehusmaa hannakehusmaa@suomi24.fi

045 618 2335

E04/05

Marika Melkko

marikamelkko@hotmail.com

044 574 8814

D02/03

Jani Pietilänaho jani.pietilanaho@gmail.com

050 329 8559

C00/01

Sari Torvela 		

sari.torvela@etra.fi

040 593 5900

Edustusjoukkue

Timo Tapaninen

timo.tapaninen@lassila-tikanoja.fi 050 385 5662

Urheilutoimenjohtaja Petri Nikupeteri

petri.nikupeteri@gmail.com

www.keminlamarit.com

Taitoluistelijat

040 718 5540

Rahastonhoitaja

Ville Hakkarainen vilhakka@gmail.com

044 520 0500

Toiminnanjohtaja

Kimmo Mäki

kimmo.keminlamarit@gmail.com

040 848 0539

Varapuheenjohtaja

Sari Torvela 		

sari.torvela@etra.fi

040 593 5900

Puheenjohtaja

Hannele Kauppila hannele.kauppila@finhockey.fi

040 585 1943
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ICE HOCKEY SKATES

G9035

FIT COMES FIRST

Liikuttavaa
mainontaa!
Meillä Visual Designilla
mietimme tapoja, joilla
liikuttaa ihmisiä.

Ovh 799,-

Tarjoushinta
599,-

Liikuttavat ideat sovellettuina mainontaan
ovat huomioarvoltaan puhuttelevampia ja
mieleenpainuvia.
Kumppaniverkostomme kautta tarjoamme
ratkaisuja myös eri medioihin,
painotuotteisiin, kielikäännöksiin
sekä kuvatuotantoon.

Sveitsissä valmistettu hiilikuituluistin
erinomaisella istuvuudella.
lestit: normaali ja leveä
terä: Ultra 5000, koot: 6 - 12

lothing.com
www.subwayc

Pyydä tarjous liikuttavasta
mainonnasta!
Puh. 0400 587 957 tai
pekka.tuokila@visualdesign.fi

Kysy urheiluliikkeistä

www.ukpallas.fi

Katso lisää: www.visualdesign.fi tai
www.facebook.com/VisualDesignOy

