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Jääkiekkokausi 2019–2020  
etenee vauhdilla

Porvoon Huntersin kol-
me jääkiekkojoukkuetta 
eri sarjatasoilla ovat kaikki 
päässeet hyvään vauhtiin. 
Tämän seuramme vuosijul-
kaisun ilmestymishetkeen 
mennessä on edustusjouk-
kue pelannut puolet runko-
sarjan otteluistaan, A-juni-
orit aluesarjan ja 2-joukkue 
UrbaaniLegendojen 3-di-
visioonan otteluistaan 
jonkin verran vähemmän. 
Huntersin keväällä vahvis-
taman strategian ja sen 
toimeenpanosuunnitelman 
mukaisesti edustusjoukku-
een valmennukseen tehtiin 
merkittävä muutos, kun 
päävalmentajaksi saatiin 
Mikko Juutilainen. 

Päättynen kauden mo-
nen mielestä hämmästyttä-
vin tulos oli peräti porvoo-
laisittain poikkeuksellinen 
eli Mestis-karsinta, jota 
herkkua jääkiekkofanit si-
ten saivat maistaa Porvoon 
mitalla. Tähän päästiin mo-
nen tekijän yhteisvaikutuk-
sella. Monipuolinen rosteri 
oli saatu koottua nuorista 
eteenpäin pyrkivistä ja ke-
hittymishaluisista pelaa-
jista niin Porvoosta kuin 
pääkaupunkiseudultakin. 
Näistä pelaajista valmen-
tajat Sami Ryhänen ja Tero 
Oinonen onnistuivat loih-
timaan voittajajoukkueen. 
Vaikka kyse on aina jääkiek-
koilussa joukkueesta ko-
konaisuutena, niin nostan 
muutaman pelaajanimen 
tässäkin yhteydessä vielä 
esille. Joukkueen kapteeni 

Miika Runsala, Suomi-sarjan 
paras maalivahti Dominik 
Salama sekä tutkapari Tee-
mu Mielonen-Teemu Väisä-
nen. Tuloksen tekijöinä ja 
hengen luojina aivan huip-
puluokkaa. Porvoolaisilla 
jääkiekkofaneille tarjottiin 
siis mahan täydeltä jää-
kiekkoviihdettä koko pitkän 
kauden ajan. 

 
Tämä alkanut kausi on siis 
osittaisen muutoksen ai-
kaa. Päävalmentajan tukena 
jatkaa valmentajana Tero 
Oinonen ja syyskuusta läh-
tien valmennustiimiin tuli 
erinomainen lisä Arto Sir-
viön otettua yhteyttä ha-
luten tulla omalta osaltaan 
kehittämään porvoolaista 
jääkiekkoilua. Mikko ”Juti” 
Juutilainen siirtyi ”kilpaile-
vasta” seurasta Kiekko-Es-
poosta Porvooseen kahden 
vuoden sopimuksella ja on 
aloittanut seurassamme 
valmennuksen monipuoli-
sen ja sangen perusteelli-
senkin uudistamisprosessin 
vauhdikkaasti. Uudistuneet 
pelitavat ja pelitaktiikkaan 
tulleet uudet perusteet ovat 
edellyttäneet monen roste-
riin valitun pelaajan omak-
sumaan muutosta aiemmin 
totutusta. Tämän kauden 
joukkue rakennettiin pää-
osin viime kauden perus-
talta ja sitä on edelleenkin 
täydennetty Juutilaisen 
huolellisen suunnitelman 
myötä. Maalivahtiosasto 
on uudistettu, puolustuk-
sen linjoille annettu usealle 
uudelle pelaajalle mahdolli-
suus testata kykyään ja tai-
tojaan Suomi-sarjatasossa 
sekä hyökkäyspäässä sa-
moin. Näillä täydennyksillä 
keskiössä ovat kuitenkin vii-
me kauden tuloksentekijät. 
Tältä pohjalta alun töksäh-
telyistä huolimatta ovat pe-
lit ja tulokset parantuneet 
selvästi kauden edetessä. 
Seuran asettama tavoite 
on menestyä runkosarjas-

sa siten, että olemme kah-
deksan parhaan joukossa 
jatkosarjassa ja siellä mie-
luusti saavuttaen kotiedun 
neljän parhaan joukossa. 
Suomi-sarjan taso on vuosi 
vuodelta noussut ja kaik-
ki joukkueet sarjassa ovat 
”vaikeita” vastustajia. 

Joukkuetilanne on juuri nyt 
hyvin hallinnassa, vaikka vä-
lillä on koettelemuksia koh-
dattukin jääkiekkoiluun niin 
tavanomaisesti kuuluvan 
usean pelaajan loukkaan-
tumisten myötä. Juutilai-
sen  hyvän verkostoitumi-
sen avulla muihin seuroihin 
päin on saatu tarvittaessa 
ja pikavauhdillakin väliai-
kaista täydennystä rosteriin. 
Toinen todella merkittävä 
kolhu alkavaan kauteen tuli 
pyytämättä ja tilaamatta 
jäähallin kuntotarkastuksen 
seurauksena. Päähallin sul-
keminen ja rakenteiden kor-
jausurakka ajoittui tärkeään 
alkusyksyyn hallin ollessa 
suljettuna elokuun alusta 
syyskuun loppuun saakka. 
Seuramme kolme joukkuet-
ta ovat joutuneet turvau-
tumaan nuorisojäähalliin 
elokuun alusta päähallin 
avaamiseen saakka jopa 
niin, että edustusjoukkueen 
sarjapelejä sekä Suomen 
Cup-pelit on pelattu pie-
nessä ja kylmässä nuoriso-
jäähallissa. Kaikki muutkin 
jääurheiluseurat ovat joutu-
neet jälleen joustamaan niin 
harjoittelujen määrissä, kuin 
kaikessa muussa toimin-
nassa, kun ”kaupan päälle” 
myös vanhan huoltoraken-
nuksen käyttökielto tuli voi-
maan. 

Porvoon kaupungin lii-
kuntapalvelut on lähes mah-
dottoman haasteen edessä 
tehnyt kyllä kaikkensa lie-
vittääkseen seurojen tuskaa 
ja hankala olosuhdetilanne 
on nyt hellittämässä. Ainoa 
asia, josta allekirjoittanut 
on ollut todella kiukustunut, 
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oli se viipyily kunnostustöi-
den aloittamisessa lähinnä 
puku- ja muiden toiminta-
tilojen osalta. Tiedossa oli 
vanhan huoltorakennuksen 
ongelmat jo alkukesästä ja 
kunnostustöihin olisi liikun-
tapalveluille tullut antaa 
mahdollisuus ryhtyä välit-
tömiin toimenpiteisiin ke-
sällä. Nyt kesken kiivainta 
sarjapelien aikaa remontit 
jatkuvat vielä pitkään, eikä 
olla ihanteellisessa toimin-
ta-asennossa niin Huntersin 
kuin Hunters Juniors-seuran 
ja Porvoon Taitoluistelijoi-
den toiminnassa. Moni muu 
seuratoimija olisi saattanut 
lyödä hanskat tiskiin, mutta 
tuntien tämän ison joukon 
päättäväisyyden, sitkeyden 
ja halun viedä porvoolaista 
jääurheilua eteenpäin, niin 
tästäkin koettelemuksesta 
kyllä selvitään.

Mikä on jäähallitilanteen 
tulevaisuus Porvoossa? 
Porvoon kaupunki on käyn-
nistänyt selvitystyön, jossa 
pyritään tutkimaan ja myös 
mahdollistamaan uuden 
hybridihallikokonaisuuden 
toteutuminen. Ihanteel-
lisin ratkaisu olisi uuden 
monitoimihallin aikaansaa-
minen, jossa yhdistyisivät 
nykyaikainen uusi jäähalli, 
osittain ongelmallisen Ko-
konhallin korvaava sisähalli, 
keilahalli, ravintolatoimin-
nat ja seurojen muut toi-
mintatilat. Porvoon kau-
pungin talousarviossa ja 
suunnitelmassa on varau-
duttu osallistumaan mah-
dollisesti useiden yhteis-
työkumppaneiden kanssa 
tämän toteuttamiseen 
vuosina 2020-22.  Kaupun-
gin taloudelliset varaumat 
tähän merkittävään liikun-
tapaikkahankkeeseen ovat 
suunnitelmassa yhteensä 
noin 15 miljoonaa euroa. 
Vertaillessa samansuurui-
sia ja jopa pienempiäkin 
kaupunkeja kasvavaan itäi-

sen-Uudenmaan keskus-
kaupunkiin Porvooseen, 
niin olosuhteet edellä mai-
nituilla liikuntapaikoilla niis-
sä on sanoisinko aivan ”toi-
selta planeetalta”. Porvoon 
on tehtävä kaikkensa, että 
tämä hanke ei enää siirtyi-
si eteenpäin, vaan nyt olisi 
Unelmien Porvoossa tämä-
kin unelma toteutumassa.

Lopuksi perinteiseen ta-
paani esitän huoleni seuro-
jen toimihenkilötarpeesta, 
ohjaajien ym. riittämättö-
myydestä. Jokainen seura 
tarvitsee tässä yhteiskun-
nallisesti tärkeässä työs-
sään paljon vapaaehtoisia 
osaajia erilaisiin tehtäviin. 
Kaikille löytyy todella mie-
luista mukanaoloa ja antoi-
saa yhdessä tekemistä. Tul-
kaa ihmeessä mukaan, ette 
tule pettymään. 

Edustusjoukkueemme 
osalta on meille käynyt sa-

2019  2020

TERVETULOA SHOPPAILEMAAN
VÄLKOMMEN OCH SHOPPA
Kaikki tarjouksemme Taidetehtaan Kauppakujan Facebookissa!
Våra erbjudanden finns på Butiksgrändens Facebook!

oidutssuiH   

P I S T E

tumainen onni ja suorastaan 
lottovoitto kun Mikko Juuti-
laisen vanavedessä Espoos-
ta halusi tulla seuraamme 
joukkueenjohtajaksi Paula 
Palokangas. Paulan valta-
va osaaminen, kokemus 
ja energia on tuonut aivan 
uutta ilmettä sanoisinko 
”meininkiä” jokapäiväiseen 
edustusjoukkueemme teke-
miseen ja samalla täyden-
täen myös  Tiina ”Tinde” 
Seppäsen johtamaa elin-
tärkeää kahvio-lipunmyynti 
ym. ryhmää. 

Kiitos myös tässäkin 
yhteydessä kuuluu Hunters 
Juniors-seuralle erinomai-
sesta ja monipuolisesta 
yhteistyöstä seurojemme 
kesken. Yhdessä tekemäl-
lä menemme kohti entistä 
parempaan porvoolaisen 
jääkiekkoilun tulevaisuutta.

- Välläri

Puheenjohtaja Markku Välimäki

Porvoon Hunters ry kiittää lämpimästi kaikkia  
yhteistyökumppaneita! 
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Joukkueen perusta rakentuu 
positiivisuudesta

2019  2020

Menossa mukana
Med i svängarna

 PARVEKELASIT
 PARVEKEKAITEET (alumiini ja RST.)
 TERASSILASIT
 PORRASKAITEET

SUUNNITTELU JA ASENNUS

puh. (019) 521 6300, fax (019) 549 272
Varikkotie 4, 06150 Porvoo.
Aukiolot ma-to 7-17, pe 7-16, la suljettu

Kausi on tähän mennessä ollut varsin vaiherikasta aikaa. 
Joukkueen rakentaminen tavoitteita silmällä pitäen oli 
jo varhaisesta kesästä asti  hyvällä mallilla. Kuten luon-
nollista, pelaajistoon tuli edelliskaudesta muutoksia, 
mutta muualle siirtyneiden tilalle saatiin hyviä vahvis-
tuksia uudelle kaudelle.

Harjoituskauden peleihin saa tulosten valossa olla 
kohtuullisen tyytyväinen. Alkusarjan aikana olemme 
kärsineet muutamista loukkaantumisista, mutta tämä 
on omalta osaltaan mahdollistanut nuorten pelaajien 
marssia miesten sarjaan.

Kuten statistiikka kertoo, niin pelien tulostaso on 
heitellyt melkoisesti, mutta kaikesta joukkueen tekemi-
sestä huokuu tästä huolimatta luottamus pelikaveriin 
sekä seuraan.

Positiivisuus ja positiivinen asenne ovatkin olleet pää-
arvojamme ja henki joukkueen sisällä on sen mukainen. 
Kun ajatellaan ja asennoidutaan positiivisesti, niin asioil-
la on tapana päättyä hyvin - positiivisuus pyritään pitä-
mään mukana myös jatkossa.

- Juti

RUNKOSARJAN SEURAAVAT KOTIOTTELUT

30.11.2019 Klo 16.00 Hunters – Karhu HT

07.12.2019 Klo 16.00 Hunters – HC Giants

04.01.2020 Klo 16.00 Hunters – D-Kiekko

08.01.2020 Klo 18.30 Hunters – Kiekko-Espoo

12.01.2020 Klo 16.00 Hunters – JHT

17.01.2020 Klo 18.30 Hunters – Haukat

24.01.2020 Klo 18.30 Hunters – Titaanit

Tämän jälkeen pelataan jatkosarja.

99,8

ILMOITTAUDU MUKAAN!

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 

www.hunters.fi

VIELÄ EHTII MUKAAN 
LEIJONAKIEKKOKOULUUN!  

 
 

Päävalmentaja Mikko Juutilainen
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Tätä kirjoittaessani ollaan 
päästy jo pitkälle syyskaut-
ta ja runkosarjaa on pelat-
tuna 13 ottelua. Paljon on 
ehtinyt tapahtumaan, ehkä 
enemmänkin mitä osattiin 
odottaa. Kesällä seurojen 
johtajat saivat ilmoituksen 
Porvoon hallin tilanteesta, 
tämä toi varmasti lisää 
pohdittavaa useissa leireis-
sä, yhtälailla myös meidän 
edustusjoukkueessa. Näis-
tä hetkistä selvittiin, tai 
ollaan ainakin selviämässä, 
kukin tavallaan. 

Muutoksia on tullut 
tällekin kaudelle paljon, 
alkukausi ei ehkä ollut sitä 
mitä moni lähti oletta-
maan viime kauden jäl-
keen. Nyt on kuitenkin nyt, 
ja juuri tämä hetki. Enää 
ei kannata katsoa peruu-
tuspeiliin, vaan suunnata 
eteenpäin, sillä hyvää on 
luvassa. Se on jo nähty. 
Muutosten aika ei ole ohi, 
sitä lähdetään toteutta-
maan askel kerrallaan. Eh-
käpä ensimmäinen askel 
kannattajien silmin voisi 
olla aloittaa uusi aikakausi 
ja ryhtyä sosialisoitumaan 
taas 90-luvun tyyliin face-
to-face Porvoon lämmin-
henkisessä ja tunnelmalli-

Muutosten Porvoo
sessa jäähallissa. Toiveiden 
ja kaiken muunkin oletta-
man perusteella tämä, tai 
nämä vuodet alkavat olla 
viimeisiä tässä hallissa. 
Nautitaan siitä vielä hetki.

Urheilukulttuurimme 
Porvoossa kaipaa ryhtilii-
kettä, siitä puhutaan jokai-
sessa seurassa, eri lajeissa. 
Tämän luultiin tarkoittavan 
sitä, että joukkueiden 
tulisi pärjätä paremmin 
tai luomalla edes jollain 
tavalla jännitystä katso-
jilleen. Ehkä tämä joiltain 
osin pitikin paikkaansa 
viime kaudella, mutta toiko 
menestys kuitenkaan uusia 
katsojia lauteille? Missä 
siis oli yleisö viime vuonna 
kun Porvoossa pelattiin 
huippukiekkoa, aivan Mes-
tis-karsinnoissa asti? Onko 
hupia jo liikaa, vai onko 
syynä jokin muu? Tämä 
kannattaa ottaa puheeksi 
myös katsomossa, miksi 
se sinun hyvä ystäväsi ei 
halua, ehdi, jaksa tai pysty 
saapumaan halliin seurak-
sesi? Kun puhutaan Por-
voon Huntersista, puhu-
taan yhteisöstä, Porvoosta, 
tai niin se ainakin tulisi 
ymmärtää. Tarkoitus on 
luoda yhteisölle viihdettä, 

Huntersin edustava kapteeni Miika Runsala on Porvoon omia kasvatteja, ja hän 
yhdessä joukkueensa kanssa toivoisi porvoolaisen urheilukulttuurin kasvavan 
reilusti entisestään. Jääkiekossakin valtakunnallinen Suomi-sarja on tasoltaan 
erittäin vauhdikasta ja viihdyttävää kiekkoa sen lisäksi, että on paikallista, johon 
helppo tulla. 

jotain mistä puhua, jotain 
mikä irrottaa arjesta, jotain 
yhteistä. DJ ottaa varmasti 
koppia myös yleisön bii-
sitoiveista, kannattaa sitä 
ainakin kokeilla. Kentällä 
olette myös te, yleisö, kaik-
ki tunne ja fiilis teistä välit-
tyy myös pelaajiin, eikä se 
ole vale. Haluaako porvoo-
lainen hävitä espoolaiselle 
jossain? En haluaisi uskoa 
siihen...

Aikaisempina vuosi-
na ollaan käytetty paljon 
aikaa kirjoittaessa jouk-
kueesta ja sen taustoita. 
Minä haluankin rohkaista 
teitä jokaista selvittämään 
niitä taustoja itse, luo-
maan oman näkemyksen 
porvoolaisesta jääkiekos-
ta. Jokainen katsoja on 
meille, koko joukkueelle 
ja organisaatiolle tärkeä, 
sillä olemmehan yhteisö. 
Joukkue on täynnä huip-
putyyppejä, katsomosta 
löytyy niitä myös. Tehdään 
tätä yhdessä. Hyvällä 
fiiliksellä!

Tervetuloa hallille!
- Runsis

Kapteeni Miika Runsala

careeria.fi

M i n u n  u r a n i     M i n  k a r r i ä r     M y  c a r e e r

Huomisen tekijöille  –  Fokus på framtiden

Ammattiin, uusille urille ja uralla eteenpäin 
Careeriassa! 
Yli 20 koulutusalaa ja lähes 90 eri alan perus-, ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoa sekä syventävää täydennyskoulutusta.

Tutustu koulutuksiin: www.careeria.fi

PELIASUT JA FANITUOTTEET
VUODESTA 1993
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Suomi-sarja
Näin pelataan

Suomi-sarjassa pelataan 
16 joukkueen kaksinker-
tainen alkusarja (30 ott.). 
Tämän jälkeen alkusarjan 
kahdeksan (8) parasta 
jatkaa yksinkertaiseen 
ylempään loppusarjaan. 
Ylemmän loppusarjan 6 
parasta suoraan pudotus-
peleihin, 7.-8. sijoittuneet 
Villi kortti -kierrokselle 
alemman loppusarjan 
kahden parhaan kanssa 
(otteluparit yl. 7. – al 2. ja 
yl. 8. – al 1., pelataan paras 
kolmesta).

Alkusarjan loput 8 
joukkuetta pelaavat yksin-
kertaisen alemman jatko-
sarjan, jonka kaksi paras-
ta Villi kortti -kierrokselle 
ylemmän loppusarjan 7.-8. 
sijoittuneiden kanssa.

Puolivälierien ottelu-
parit 1.-vk.2., 2.-vk.1., 3.-
6., 4.–5. pelataan paras 
viidestä – järjestelmällä 
(kolme voittoa). Ottelu-
parien voittajat välieriin, 
jotka pelataan myös pa-
ras viidestä – järjestelmäl-
lä (kolme voittoa). Välie-
rissä pelataan siten, että 
parhaiten loppusarjassa 
sijoittunut kohtaa huo-
noiten sijoittuneen ja toi-
seksi parhaiten sijoittunut 
kohtaa toiseksi huonoiten 
sijoittuneen. Otteluparien 
voittajat jatkavat Mestiks-
en karsintaan siten, että 
paremmin loppusarjassa 
sijoittunut kohtaa Mes-
tiksen 12. joukkueen ja 
toiseksi parhaiten sijoit-
tunut kohtaa Mestiksen 
11. sijoittuneen paras seit-
semästä -järjestelmällä 
pelattavissa karsinnoissa.

Suomi-sarjan mesta-
ruus jaetaan sille jouk-
kueelle, joka selviytyi 
Mestiksen karsintoihin 
paremmalta sijalta loppu-
sarjasta.

JOUKKUE KAUPUNKI KOTIHALLI PERUSTETTU PÄÄVALMENTAJA

D-Kiekko Jyväskylä Lähitapiola-Areena 1990 Jari Tapper

FPS Forssa Forssan jäähalli 1931 Asko Rantanen

Haukat Järvenpää K-Rauta Areena 1979 Sami Helenius

HC Giants Hollola Hollolan jäähalli 2014 Jesper Jalonen

HCIK Kaarina D-GATE Areena 1986 Miikka Laaksonen

Hunters Porvoo Porvoon jäähalli 1997 Mikko uutilainen

JHT Kalajoki Kalajoen jäähalli 1992 Ville Kautiainen

Karhu HT Pori Isomäki Areena 2000 Tommy Flinck

Kiekko-Espoo Espoo Espoon Metro 
Areena

2018 Kim Hirschovits

Laser HT Oulu Oulunsalon jäähalli 1997 Jari Lehto

Muik Hockey Uusikaarlepyy Komarov Areena 1984 Marcus Ittonen

Pyry Nokia Nokian jäähalli 1905 Niko Raiskio

Raahe-Kiekko Raahe Raahen jäähalli 1994 Joni Hannuksela

Riemu Jyväskylä Lähitapiola-Areena 2011 Simo Luukkainen

S-Kiekko Seinäjoki Seinäjoen jäähalli 2 1996 Pasi Määttänen

Titaanit Kotka KSOY Areena 1974 Mika Iltola

# JOUKKUE O V JAV JAH H TM PM ME P

1 K-Espoo 16 14 0 0 2 102  – 29 73 42

2 FPS 17 13 1 0 3 80  – 44 36 41

3 Pyry 18 13 0 1 4 78  – 47 31 40

4 D-Kiekko 16 10 1 0 5 77  – 49 28 32

5 JHT 17 10 1 0 6 73  – 62 11 32

6 Hunters 17 9 1 0 7 69 – 55 14 29

7 S-Kiekko 17 8 0 1 8 60 – 75 -15 25

8 HC Giants 17 7 1 0 9 66 – 73 -7 23

9 Titaanit 16 6 1 2 7 66 – 69 -3 22

10 Karhu HT 16 6 1 1 8 67 – 78 -11 21

11 RaaheK 15 4 3 1 7 47 – 63 -16 19

12 Haukat 17 5 1 1 10 56 – 88 -32 18

13 Riemu 16 5 0 2 9 66 – 77 -11 17

14 Laser HT 17 3 2 2 10 61 – 86 -25 15

15 HCIK 15 4 0 1 10 47 – 76 -29 13

16 Muik Hockey 17 2 0 1 14 44 – 88 -44 7

# PELAAJA O M S P

1 Mielonen Teemu 17 10 18 28

2 Kukkonen Joakim 13 9 11 20

3 Mallenius Patrik 17 5 10 15

4 Runsala Miika 17 7 6 13

5 Väisänen Teemu 13 7 5 12

6 Melkinen Otto 16 2 10 12

7 Lesch Perttu 16 7 4 11

8 Soloviev Evgeni 15 6 5 11

9 Varjosaari Miska 13 4 4 8

10 Järvinen Juuso 7 1 7 8

11 Aaltonen Rasmus 16 1 7 8

12 Österman Ville 6 2 4 6

13 Korhonen Viljami 11 1 5 6

14 Kankkunen Jesse 12 0 6 6

15 Pulkkinen Jere 15 0 6 6

16 Laitinen Aleksi 9 1 3 4

17 Mehtonen Daniel 6 2 0 2

18 Toivonen Jimi 14 1 1 2

19 Söderqvist Jesse 17 1 1 2

20 Still Joni 13 0 2 2

21 Johansson Kevin 13 1 0 1

22 Pohjasmäki Joonas 2 0 1 1

# PELAAJA JOUKKUE O M S P

1 HUHTALA Jesse Karhu HT 16 18 16 34

2 PITKÄNEN Ilmari K-Espoo 16 13 16 29

3 RANTALA Jere JHT 17 7 22 29

4 PALOLA Jarno JHT 17 12 16 28

5 FLINCK Markku Pyry 18 12 16 28

6 MIELONEN Teemu Hunters 17 10 18 28

7 SELIMGEREI Waltteri Pyry 17 7 20 27

8 MOBERG Totte FPS 17 8 18 26

9 JÄRVINEN Aleksi K-Espoo 16 4 21 25

10 PÄLVE Harri Laser HT 13 10 14 24

11 TAURIAINEN Mikko Laser HT 17 8 16 24

12 VIITANEN Waltteri Riemu 15 14 9 23

13 NIEMI Henri D-Kiekko 16 11 12 23

14 WAAJAKOSKI Jyri FPS 14 10 13 23

15 NUTO Kasperi Karhu HT 16 6 17 23

16 LEPPÄNEN Oscar K-Espoo 16 12 10 22

17 RONKAINEN Miku FPS 16 10 11 21

18 KUKKONEN Joakim Hunters 13 9 11 20

19 NUKARINEN Janne K-Espoo 14 8 12 20

20 TIKKA Kristian FPS 16 8 12 20

21 VENESKARI Juho HC Giants 17 10 9 19

22 MUSTONEN Moses K-Espoo 14 9 10 19

23 TAKAVERÄJÄ Tommi K-Espoo 16 9 10 19

24 RAJALA Ville Laser HT 13 8 11 19

25 SUNDFORS Niklas JHT 15 9 9 18

26 NYMAN Juho D-Kiekko 16 8 10 18

27 HYVÖNEN Mikko Riemu 13 7 11 18

28 HÄKKINEN Jesse RaaheK 13 4 14 18

29 TALA Joona FPS 17 1 17 18

30 KANTOLA Jerry HCIK 14 9 8 17

31 PELLINEN Ossi Pyry 16 9 8 17

32 NISULA Matias K-Espoo 14 7 10 17

33 SUOMALAINEN Santeri JHT 17 6 11 17

Suomi-sarja  
25.11.2019

Hunters pistepörssi  
25.11.2019

Suomi-sarjan pistepörssi  
25.11.2019

2019  2020

Suomi-sarjan pelaamistapa
Suomi-sarjassa pelataan 15 
joukkueen kaksinkertainen 
sarja (28 ott.) ja lisäksi kol-
messa neljän 
joukkueen lohkossa kak-
sinkertaiset välisarjat (6 ot-
telua) sekä yhdessä kolmen 
joukkueen lohkossa kol-
minkertainen välisarja (6 
ott). Näistä tulee yhteensä 
36 ottelua.

Jotta ottelumääräksi saa-
daan sovittu 36 ottelua, 
pelataan kolmen joukkueen 
välisarjalohkossa 
(Hunters, KJT, Ketterä) 
yksi ylimääräinen kierros 
(2 ott.), sekä seuraavat yli-

LOHKO 1

LOHKO 2

määräiset otteluparit 
kaksinkertaisena (kotona ja 
vieraissa) seuraavasti: AIK 
- JHT, D-Kiekko - S-Kiek-
ko, IPK - Kiekkokopla, 
Karhu HT - FPS, HCIK - 
VG-62, KOOVEE – PYRY

RUNKOSARJAN 
JÄLKEEN 8 PARASTA 
PÄÄSEE PUOLIVÄLIE-
RIIN

(otteluparit 1.-8., 2.-7., 3.-
6., 4.-5.) Puolivälierät pela-
taan paras kolmesta - järjes-
telmällä (kaksi 
voittoa). Otteluparien voit-
tajat välieriin, jotka pela-

Uleåborg A.I.K. eli tutta-
vallisemmin UAIK on uusi 
tuttavuus monille. Seura 
jatkoi viime kaudella Li-
mingan Kiekko-Karhujen 
tilalla II-divisioonassa ja 
nousi täksi kaudeksi Suo-
mi-sarjaan.

Joukkue pelaa kotiottelunsa 
Oulunsalon jäähallissa.

Valmennuksesta vastaa Jani 
Kuurlunki.

D-Kiekko on sarjanousi-
ja Jyväskylästä. Tunnettiin 
aiemmin nimellä Diskos. 
Tälle kaudelle joukkue pe-
rusti Suomi-sarjan vaatimus-
ten mukaisesti oman yhdis-
tyksen, jonka nimeksi tuli 
siis D-Kiekko.

Valmennuksesta vastaa toista 
kautta Tommi Nekkula, joka 
on ennen D-Kiekkoa val-
mentanut Saipassa Nuorten 
SM-Liigaa ja JYPissä C/B 
SM-joukkueita.

Diskoksen A-nuorissa al-
kukauden valmentanut Jari 
Tapper korvasi Nekkulan 
kauden aikana.

Iisalmen Peli-karhut eli 
IPK. Viime kaudeksi Suo-
mi-sarjaan noussut joukkue 
jatkaa edelleen samalla sar-
jatasolla.

Yhteistyösopimus Mes-
tis-seura Kajaanin Hokin 
kanssa.

Valmennuksesta vastaa 
toista kauttaan aloittava 
Jukka Niiranen.

KOOVEE, Tampere. Pe-
rinteitä täynnä oleva tam-
perelaisseura, joka viime 
kaudella jäi vaatimattomal-
le sijalle 12 runkosarjassa.

Valmennuksesta vastaa Sa-
muli Simula.

JHT Kalajoki. JHT kuu-
luu Suomi-sarjan vakio-
kalustoon. Viime kausi oli 
heille varmasti pettymys, 
kun joukkue ei saavuttanut 
paikkaa playoff-peleihin.

Seuralla on yhteistyösopi-
mus Mestiksessä pelaavan 
Hermeksen kanssa.

Uutena käskijänä tällä kau-
della aloittaa Timo Keppo. 
Hän on toiminut aiemmin 
Mestiksessä apuvalmen-
tajana ja viime kaudella 
Itävallan 2-sarjassa pääval-
mentajana.

PYRY, Nokia. Suomi-sar-
jassa kaudella 2014-2015 
runkosarjan 6. Nokialla 
lähdettiin kauteen kovin 
tavoittein ja seura sanoikin 
julkisesti tavoitteen olevan 
koko Suomi-sarjan voitto.

1. kautta päävalmentaja-
na Sami Karppinen, jolla 
on valmennuskokemusta 
Nuorten SM-liigasta, Mes-
tiksestä ja Liigastakin. Ko-
kenut on apuvalmentajakin: 
Janne Ojanen, yksi Tampe-
reen kiekkoikoneista.

Kiekkokopla, Joensuu. 
Nousi kaudeksi 2015-2016 
takaisin Suomi-sarjaan pie-
nen tauon jälkeen tehtyään 
omassa II-divarilohkos-
saan vakuuttavaa jälkeä. 
Täydentää hyvin Joensuun 
kiekkotarjontaa Mestikseen 
takaisin nousseen Jokipoi-
kien vanavedessä.

Valmentajana jatkaa toista 
kauttaan Jarno Virkki.

S-Kiekko, Seinäjoki. Vii-
me kaudella S-Kiekko jäi 
vähän ”telineisiin” ja sai 
koneen käyntiin aivan liian 
myöhään. Tuloksena run-
kosarjan 13. sija.

Tämän kauden piiskurina 
penkin takana on Tuomas 
Takala.

taan myös paras kolmesta 
- järjestelmällä (kaksi voit-
toa). Välierissä pelataan 
siten, että parhaiten runko-
sarjassa sijoittunut kohtaa 
huonoiten 
sijoittuneen ja toiseksi par-
haiten sijoittunut kohtaa 
toiseksi huonoiten sijoittu-
neen. Otteluparien voittajat 
pelaavat yksiosaisen loppu-
ottelun ja häviäjät yksiosai-
sen pronssiottelun.

HYVÄT MAHDOLLI-
SUUDET NOUSTA 
MESTIKSEEN

Kun syyskuussa 2015 pää-

tettiin, että hallitseva Mes-
tis-mestari Mikkelin Juku-
rit nousee Liigaan 
kaudeksi 2016-17, kuluvan 
Suomi-sarjan voittaja nou-
see suoraan Mestikseen ja 
loppuottelun häviäjä koh-
taa Mestiksen karsinnassa 
Mestiksessä 12:nneksi si-
joittuneen joukkueen. Täl-
löin pronssiottelu pelataan 
ja pronssiottelun voittaja 
kohtaa vielä Mestiksen 
karsinnassa Mestiksessä 
11:nneksi 
sijoittuneen joukkueen.
Ts. Suomi-sarjan mitalistit 
pääsevät jokainen yrittä-
mään nousua Mestikseen 

kaudeksi 2016-17. 
Voittaja jopa suoralla nou-
sulla, mikäli talousasiat 
ovat kunnossa.

KARSINNAT

Sijalle 9.-11. sijoittuneet 
joukkueet lopettavat kau-
tensa runkosarjaan. Sijoille 
12.-13. sijoittuneet 
pelaavat neljän joukkueen 
kaksinkertaisen alemman 
jatkosarjan (6 ottelua), jon-
ka kaksi viimeistä jatkavat 
Suomi-sarjan karsintaan 
yhdessä 2-divisioonista tu-
levien lohkovoittajien kans-
sa. Karsinnan pelaamistapa 

päätetään kun on tiedossa 
2- divisioonista halukkaat 
lohkovoittajat karsintaan.
Sarjapaikka kaudeksi 2016-
17 vaatii Suomi-sarjan li-
senssiehtojen täyttämisen 
kaikkien seurojen 
osalta.

Lähde: finhockey.fi
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SUOMI-SARJAN
PLAYOFF ALKAA!

XX.XX.XX

2015-16

Kova
etukeno
Etujuttuja nimittäin
riittää. Semmoista
se on, kun olet osuuspankin
omistaja-asiakas.
Etuja siellä ja täällä.

www.op.fi/omistaja-asiakas

Alemman loppusar-
jan sijoille 3.–4. sijoittu-
neet lopettavat kautensa 
alempaan loppusarjaan. 
Sijoille 5.-8. sijoittuneet 
pelaavat putoamiskarsin-
taottelut paras viidestä 
– menetelmällä (kolme 
voittoa) otteluparein 5.-
8. ja 6.-7. Otteluparien hä-
viäjät jatkavat Suomi-sar-
jan karsintaan yhdessä 
II-divisioonista tulevien 
lohkovoittajien kanssa. 
Karsinnan pelaamista-
pa päätetään, kun on 
tiedossa II-divisioonista 
halukkaat lohkovoittajat 
karsintaan. Karsinnasta 
kaksi (2) joukkuetta pää-
see Suomi-sarjaan kau-
deksi 20–21.

Mikäli II-divisioonista 
ei tule yhtään halukasta 
karsijaa, ei karsintoja jär-
jestetä.

Sarjapaikka kaudek-
si 2020–21 vaatii Suo-
mi-sarjan lisenssiehto-
jen täyttämisen kaikkien 
seurojen osalta.

www.porvoonautokatsastus.fi

TYÖPAJATIE 21• 06150 PORVOO
Puh. 010 281 2180 • ark. 7-17, la 9-13

asiakaspalvelu@porvoonautokatsastus.fi

Palvelemme myös ruotsiksi ja englanniksi 
• Vi betjänar också på svenska och engelska • Service also in swedish and english

alk. 28€ 

KATSASTUS

(etuaika, kun 
varaat netissä)

Edullisin, palveleva, paikallinen

www.porvoonautokatsastus.fi

TYÖPAJATIE 21• 06150 PORVOO
Puh. 010 281 2180 • ark. 7-17, la 9-13

asiakaspalvelu@porvoonautokatsastus.fi

Palvelemme myös ruotsiksi ja englanniksi 
• Vi betjänar också på svenska och engelska • Service also in swedish and english

alk. 28€ 

KATSASTUS

(etuaika, kun 
varaat netissä)

Edullisin, palveleva, paikallinen
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EDUSTUSJOUKKUE SUOMI SARJA
Lainasopimuksella vuoden 2019 loppuun:  

#4 Juuso Järvinen, (P) 22 v. / Ketterä.
“sympaattinen vahvistus Imatralta”

2019  2020

1

48

8 22 24

81 3
LARI KUKKOHOVI

MAALIVAHTI, L
24.05.1996

186 cm / 90 kg 
”aina hyvällä tuulella oleva pelaaja, joka 
omistaa auton, josta muut voivat vain 

unelmoida”

6
JESSE SÖDERQVIST

PUOLUSTAJA, L
30.01.1997

187 cm / 84 kg 
”nöyrä pelaaja, josta kuullaan vielä”

JIMI TOIVONEN
PUOLUSTAJA, L

28.02.1996
181 cm / 82 kg 

”tarvittaessa suu käy tiuhaan”

14
OTTO MELKINEN
HYÖKKÄÄJÄ, L

07.06.1997
177 cm / 70 kg 

”aina pilke silmäkulmassa”

5
RENO GOODWIN
HYÖKKÄÄJÄ, L

28.8.1992
183 cm / 78 kg 

”jalat melkein yhtä nopeat kaukalossa 
kuin suu kopissa”

DANIEL MEHTONEN
PUOLUSTAJA, L

12.07.1996
173 cm / 75 kg

”hyväntuulinen, nopea luistelija”

ALEKSI LAITINEN
PUOLUSTAJA, L

22.01.1998
181 cm / 78 kg

”hiljainen puurtaja”

JESSE KANKKUNEN
PUOLUSTAJA, L

21.11.1995
179 cm / 79 kg

”omaa joukkueen parhaan  
musiikkimaun”

NIKO TAMMI
MAALIVAHTI, L

01.08.1998
179 cm / 78 kg

”huikea keravalainen, joka ei jää sanatto-
maksi missään tilanteessa”

65
VILLE ÖSTERMAN
PUOLUSTAJA, R

9.3.1998
184 cm / 78 kg

“sähäkkä, nopea ja postiivinen  
joukkuepelaaja”

ANTTI PALOSAARI
PUOLUSTAJA, R

24.7.1999
191 cm / 93 kg  

”jaksaa treenata armeijan ohella” 

44
JERE PULKKINEN “A”

PUOLUSTAJA, L
14.11.1994

187 cm / 98 kg 
”joukkueen notkein pelaaja”

A
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Kuvat Studio Lindell 

2019  2020

19
RASMUS AALTONEN

HYÖKKÄÄJÄ, L
15.09.1997

183 cm / 83 kg
”jolle ruoka maittaa aina”

21
KEVIN JOHANSSON

HYÖKKÄÄJÄ, R
20.01.2001

177 cm / 72 kg
”nuorin, jolle lankeaa kaikki ylimääräiset 

hommat”

27
TONI LEHIKOINEN

HYÖKKÄÄJÄ, L
28.06.1996

176 cm / 80 kg 
”sakkoraadin jäsen, joka ei armoa anna”

28
TEEMU VÄISÄNEN

HYÖKKÄÄJÄ, R
13.01.1994

175 cm / 77 kg
”armoton treenaaja”

18
JOAKIM KUKKONEN

HYÖKKÄÄJÄ, L
30.01.1996

183 cm / 79 kg
”Pokeripöydän hallitsija”

33
VILI PERÄKYLÄ
HYÖKKÄÄJÄ, L

04.03.1999
180 cm / 68 kg

”hiljainen mutta taitava”

49
ILKKA-PEKKA KIUKAS

HYÖKKÄÄJÄ, L 
14.03.1997

180 cm / 81 kg
”pelaaja joka rakastaa suklaata”

50
PATRIK MALLENIUS

HYÖKKÄÄJÄ, P
18.01.1996

180 cm / 86 kg
”Nocco-juomaa rakastava joukkueen 

hymypoika”

55
NICO BJÖRKBACKA

HYÖKKÄÄJÄ, L 
08.07.1996

182 cm / 80 kg
”kovaa pelaava”

42
MISKA VARJOSAARI

HYÖKKÄÄJÄ, L
19.02.1996

185 cm / 85 kg
”tukka aina mintissä”

29
TEEMU MIELONEN “A”

HYÖKKÄÄJÄ, L
20.11.1994

172 cm / 77 kg
”periksiantamaton taistelija, Mileä ei 

pidätä mikään”

A

46
MIIKA RUNSALA “C”

HYÖKKÄÄJÄ, L
10.07.1992

188 cm / 96 kg
”joukkueen huikea karismaattinen 

johtaja”

C



MIKKO JUUTILAINEN
päävalmentaja 

TERO OINONEN
valmentaja 

ARTO SIRVIÖ
valmentaja
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GUY ROOS
huoltaja

KARI PORALA
huoltaja

2019  2020

Huhtikuun 12. päivä tuli puhelimeeni 
viesti Porvoon Huntersin puheenjoh-
tajalta Markku Välimäeltä: ”Tervetuloa 
mukaan Huntersin toimintaan jouk-
kueenjohtajan tehtäviin.” Siitä soitto 
päävalmentaja Mikko Juutilaiselle, että 
yhteinen matkamme jatkuu. Tykkäsin 
hänen alaisuudessaan tehdä töitä edel-
lisessä joukkueessa ja oli hienoa saada 
tilaisuus jatkaa sitä. Arvostan Mikkoa 
päävalmentajana ja hänen tukensa on 
aina ollut korvaamatonta. 

Tästä alkoi rakentelu kohti uutta 
kautta. Kevään ja kesän aikana pidettiin 
useita palavereita, jossa mietittiin tulevan 
joukkueen toimintaa ja pelisääntöjä. Kevät 
ja kesä meni nopeasti ja havahduin siihen, 
että kohta on se päivä, jolloin kohtaisin 
uuden joukkueeni. En tuntenut joukkueesta 
juurikaan ketään ja se hieman jännitti. Kap-
teeni Miika Runsalan olin tavannut kesällä 
ja vaihtanut hänen kanssaan kuulumisia. 
Hänen huikea karismansa teki suuren vai-
kutuksen ja tiesin, että olin saanut hienon 
tilaisuuden hienossa joukkueessa. Pakko 
myöntää, että alkoi jännittämään. Jännitin 
myös sitä, miten naispuolinen joukkueen-
johtaja otetaan vastaan. Olin jännittänyt 
ihan turhaan, minut otettiin todella hienosti 
vastaan. Ensimmäisten treenien jälkeen oli 
olo kun olisin aina ollut osa joukkuetta, niin 
helppo oli tulla mukaan. Totesin Juutilai-
selle, että meillä on joukkueellinen hienoja 
pelaajia. Tästä on tulossa hieno kausi. 

Ennen kauden alkua järjestimme 
kapteeni Runsalan kanssa joukkueelle 

Amazing Race – 
Amazing Team

89 96 98
VILJAMI KORHONEN

HYÖKKÄÄJÄ, L 
28.10.1995

180 cm / 80 kg
”aina hymyilevä polkupyöräilijä”

JEVGENI SOLOVIEV  “A”
HYÖKKÄÄJÄ, L 

09.03.1993
181 cm / 82 kg

”joukkueen positiivisin”

JONI STILL
HYÖKKÄÄJÄ, L 

29.01.1998
187 cm / 83 kg
”Pertun veli :) ”

A

Amazing Race-tapatuman. Joukkue jaet-
tiin ryhmiin, ryhmät nimittivät itsellensä 
kapteenin ja pukeutuvat yhtenäisesti. 
Runsalan kanssa suunniteltiin joukkueille 
rasteja ympäri kaupunkia. Sää suosi mei-
tä ja hauskaa oli. Illan päätteeksi oli vielä 
yhteinen saunailta. Tämä tapahtuma toi 
meidät vielä paremmin yhteen.

Tähän päivään (13.10.) mennessä 
olemme pelanneet kuusi sarjapeliä. Kausi 
ei ehkä ole alkanut odotusten mukaisesti, 
mutta kausi on pitkä ja minulla on suuri 
luottamus siihen, mitä tehdään. Joukku-
eessa on erittäin hyvä yhteishenki, mikä 
on todella tärkeää. Meillä on ollut haastei-
ta joukkueen sisällä, mutta tulemme kään-
tämään nämä asiat vielä voimavaraksi.

Oman siviilityöni pystyn hyvin yhdis-
tämään joukkueen toimintaan. Vaikka 
päivät ovat väillä pitkiä eikä vapaapäiviä 
juurikaan ole, niin yhteinen tekeminen 
hallilla antaa voimaa. Siellä puidaan 
päivän tapahtumat, ollaan toistemme 
tukena, niin hyvinä kuin huonoinakin 
aikoina. Pyysin kapteenistoa kuvaile-
maan minua ja joukkuettamme yhdellä 
sanalla. Kiteytettynä: meillä on nopea, 
luisteleva joukkue, joka operoi isolla 
sydämellä kohti tavoitteita ja joukkueen 
takana seisoo aidosti välittävä karhue-
mo, joka on ylpeä jokaisesta pelaajasta. 
On iso kunnia kuulua Porvoon Huntersin 
organisaatioon.

- Paula

PAULA PALOKANGAS
joukkueenjohtaja

Kuin koti Porvoossa

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT:  Porvoo City Apartments 
Aleksanterinkatu 12, 06100 Porvoo, puh. 050 543 0223 
porvoocityapartments@gmail.com, www.porvoocityapartments.fi

HARMAA: Monoline Script MT Std regular, 80
PUNAINEN: Insignia LT Std regular, 32

HARMAA KAK 48,37, 34, 2
PUNAINEN  0, 86, 10, 0

Haluatko majoittua viihtyisästi Porvoon keskustassa? 

Tarjoamme korkeatasoista, lyhytaikaista majoitusta kahdessa eri asunnossa, joissa 
on nykyajan mukavuudet ja yli satavuotiaan talon tunnelmaa. Pienempi studio sopii 
1-2 henkilölle ja suurempi kaksio 1-4 henkilölle. Kummassakin huoneistossa on muun 
muassa hyvin varustettu keittiö,  laadukkaat vuoteet ja kalusteet, ilmainen WiFi sekä 
kuivaava pyykinpesukone. 

Porvoo City Apartments palvelee joustavasti ja henkilökohtaisesti. Omatoimisen 
majoituksen lisäksi voimme ennakkoon sopia lisäpalveluista, kuten kuljetuksista tai 
jääkaapin täyttämisestä toiveidenne mukaisesti. Tervetuloa Porvooseen!

VARAUKSET JA TIEDUSTELUT: Porvoo City Apartments 
Aleksanterinkatu 12, 06100 Porvoo, puh. 050 543 0223

Viihtyisää majoitusta Porvoon keskustassa
Tarjoamme korkeatasoista, lyhyt- ja pitkäaikaista majoitusta 

kahdessa eri asunnossa, joissa on nykyajan mukavuudet 
ja yli satavuotiaan talon tunnelmaa. 

porvoocityapartments@gmail.com, www.porvoocityapartments.fi 

57
PERTTU LESCH
HYÖKKÄÄJÄ, L 

20.10.1996
186cm / 86 kg

”joukkueen moottoriturpa”

Joukkueenjohtaja Paula Palokangas
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2019  2020

Amazing Race – 
Amazing Team

AUTOTALO JÄRVI | Loviisantie 12, Porvoo | ma–pe 9–18, la 10–15 | p. 020 7340 429 | automyynti@autotalojarvi.fi | a u t o t a l o j a r v i . f i

TEAM  AUTOTALO JÄRVI KANNUSTAA HUNTERSIA
Autotalo Järven tiimi luottaa joukkuepelaamisen 
voimaan. Järvellä se tarkoittaa sitä, että jokainen 
joukkueen jäsen auttaa toinen toistaan palvelemaan 
autotalon asiakkaita mahdollisimman hyvin. 
 Joukkuepelaaminen on tuonut tulosta, tänä 
vuonna Autotalo Järvi -yritysryhmän liikevaihto 
tulee nousemaan n. 70 miljoonaan euroon. Järven 

tiimi on myös jalkautunut ympäri Suomen – auto-
kauppaa tehdään Porvoosta ja Kotkasta käsin, yri-
tyksille leasingratkaisuja tarjoavan Järvileasingin 
toiminta kattaa jo koko maan. Järvellä myös huolto 
pelaa, Järviservice huoltaa kaikenmerkkiset ja -mal-
liset autot ja on Kian, Mitsubishin, Suzukin ja Isuzun 
valtuutettu merkkihuolto.

AUTOTALO JÄRVEN TIIMI
ON MUKANA KANNUSTAMASSA 

HUNTERSIA 
TÄLLÄKIN KAUDELLA.

KUN 
PALVELULL A 

ON 
MERKIT YSTÄ
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2019  2020

A-Nuoret
Viime kaudella pelit jatkuivat 
sarjan jälkeen ja joukkue kävi 
keväällä vielä Latviassa 26.–
28.4.2019 osallistuen U20-ikä-
luokan Riga cup 2019 turnauk-
seen. 16 joukkueenturnauksessa 
päädyimme sijalle 11. Olimme 
tämänkin jälkeen jäällä vielä 
keväällä toukokuun loppuun 
saakka kolme kertaa viikossa.

Tällä kaudella 2019–20 
Hunters A osallistuu aluesarjaan. 
Pidimme hieman pidemmän ke-
sätauon, mutta kerran kävimme 
jäällä heinäkuussa ja pari kertaa 
elokuun alussa Myllypurossa ja 
Paloheinässä. Kun harjoitushalli 
aukesi 13.8.2019, olimme jäällä 
kaksi kertaa viikossa yhdes-
sä Urbaanilegendojen kanssa. 
Osallistuimme 24.8.2019 Riihimä-
ellä turnaukseen, jonka taso oli 
Suomi-sarja. Pelasimme raskaan 
turnauksen (160 min tehokasta) 
ja tuloksena oli 7. sija kahdek-
san joukkueen turnauksessa. 

A-Nuoret 2019–20

MAALIVAHDIT

Lauri Nykänen
Oiva Anttonen

PUOLUSTAJAT

Jesper Ollsson
Jan-Oskar Ollsson
Tuomas Schali
Kenneth Johansson, A
Vasili Elisee(B)
Niko Rantanen(B)

HYÖKKÄÄJÄT

Oscar Brygger, A
Jani Rantanen
Miikka Surakka
Santeri Kanon
Ville Hilden
Ahti Peltonen, C
Tommi Nykänen
Joona Riipinen
Casper Lilja 
Aaro Wulff
Ruu Kosonen

VALMENTAJAT

Simo Hyypiä ja  
Sebastian Lindell

JOUKKUEENJOHTAJA

Jukka Rantanen

ALUESARJAN SEURAAVAT OTTELUT

01.12.2019 14:30 Wolf – Hunters Sipoo
07.12.2019 18:40 Hunters – K-Tiikerit Porvoo

Huntersin ensimmäisen kauden 
pelaajana ja nyt ensimmäistä 
kautta hallituksen jäsenenä, mi-
nua pyydettiin pohtimaan, mi-
ten Hunters sai alkunsa ja mil-
laista toiminta oli siihen aikaan 
tähän päivään verrattuna.

Vuosina 1995–96 Porvoon 
kiekkoilussa kuului kummia. PTH 
oli tullut seurana tiensä päähän 
ja pudottautuminen vähintään 
sarjaporrasta alemmaksi näytti 
vääjäämättömältä. Tämä tuntui 
meistä PHT:n edustuksen pelaa-
jista todella tylyltä ja käsittämät-
tömältä ratkaisulta, vaikka raha-
huolet olivatkin tiedossamme. 
Käärimme hihamme ja laitoim-
me puhelimen laulamaan.  Ison 
kiekkosydämen omaava Keebo 
Pohjanpelto hoiti rahoitusta ja 
me pelaajat soittelimme kaikille, 

Ennen oli ennen, nyt on nyt  

Frendit, unohdettu luku  
porvoolaisessa kiekossa

joiden tiesimme omaavan kiek-
kovarusteet. ”Apuja tarvitaan ja 
peliaikaa olisi tiedossa”, kuului 
viestimme tässä tukalassa tilan-
teessa. Saimme kuin saimmekin 
porukan kasaan ja saimme PHT: 
ltä vapaaksi jääneen sarjapaikan 
II-divisioonasta. Joukkueen nimi 
Frendit kuvasti hyvin toimintam-
me tasoa, tekemistä ja yhteisöl-
lisyyttä. Välillä tuntui ”hieman” 
karulta lähteä pelaamaan 6–8 
pelaajalla joukkuetta vastaan, 
joka tavoitteli nousua silloiseen 
I-divariin. Suu kävi, jäähyjä sateli, 
mutta luistin ei oikein kulkenut.

Kovin paljon sillä ei ollut teke-
mistä itse jääkiekon kanssa. Pelit 
olivat selviytymistaistelua ja tak-
kiin tuli ja rumasti. Ei ollut lainkaan 
kummallista, että maalivahdillam-
me oli torjuntoja ottelun jälkeen 

aina 40-60 kpl. Silti omiin livah-
ti muun joukkueemme tasosta 
johtuen maaleja ja paljon, vaikka 
kassari seisoi kirjaimellisesti pääl-
lään ja teki kaikki temppunsa. Ta-
voitteemme oli vain ja ainoastaan 
säilyttää sarjapaikka, jotta por-
voolainen kiekko saisi jatkaa sille 
kuuluvalla tasolla uuden tuloillaan 
olevan seuran väreissä.

Voitimme kauden aikana vain 
ja ainoastaan harjoituksissa, jos-
sa taisimme ”treenata” 1–2 ker-
taa viikossa.  Karsintojen koitta-
essa olimme kuitenkin oppineet 
jotakin. Rajallisella materiaalilla 
operoidessa oli pelattava viisaas-
ti, sikäli kun se oli mahdollista. 
Otimme karsinnat tosissaan kuin 
kyseessä olisi ollut Stanley Cupin 
game seven jatkoajalla. Se kan-
natti, sillä Petteri Airilan johdolla 

hoidimme Polyteknikkojen ur-
heiluseuran karsinnoissa ja juhlat 
olivat valmiita alkamaan. Saavu-
tusta juhlittiinkin kuin 1995 maa-
ilmanmestaruutta ja syystäkin. 
Torilla ei tosin tavattu muita kuin 
joukkueen pelaajia klo 05.00 
suuntaamassa kohti kotiaan.

Tarinoita kaudesta riittäisi 
kokonaisen oman lehden verran, 
mutta ei välttämättä koko kan-
san luettavaksi. Latu oli kuitenkin 
auki ja Hunters sai lähteä II-divi-
sioonasta rakentamaan tulevai-
suutta suht vakain jalansijoin.

Peli ja tekemisen taso on 
muuttunut vuosien saatossa 
valtavasti. On miellyttävä seura-
ta nykyisen joukkueen tekemis-
tä, treenaamista ja pelaamista. 
Seurassa tehdään asioita oikein 
ja kehitystä tapahtuu jatkuvasti.  

Tsemppiä niin Huntersin edustus 
kuin muillekin joukkueille kau-
teen 2019-2020. Nähdään hallilla!

Aki Hirvonen
Hallituksen jäsen, ex-pelaaja

Syyskaudella aluesarjassa on 12 
peliä ja joukkueita yhteensä 13. 
A-poikia pelaa myös Urbaani-
legendojen mukana 3-divisioo-
nassa. Yhteistyö Urbaanilegen-
dojen kanssa on tiivistä ja lisäksi 
yhteistyöseurasopimuksen kautta 
meidän kaksi B-ikäistä poikaa on 
pelannut Loviisassa LJK B2:n mu-
kana. Tämän syyskauden tavoit-
teena on pelata hyviä pelejä. 

Tällä hetkellä joukkueessa on 
19 pelaajaa: 17 kenttäpelaajaa ja 
kaksi maalivahtia. Kaikki pelaajat 
ovat Huntersin omia pelaajia ja 
heistä kahdeksan on syntynyt 
v. -99  ja kolme v. -98.  Kokoon-
panosta kolme suorittaa syys-
kaudenaikana asepalvelusta eri 
puolella Suomea. Kevätkaudella 
neljä miestä lähtee suorittamaan 
asevelvollisuuttaan. Harjoituksia 
on 2–3 kertaa viikossa yhdessä 
Urbaanilegendojen kanssa.

- Jukka
Keväällä 2019 A-Nuoret  
edustivat Porvoota Latvian 
Riga Cupissa.

Katso jatkopelit www.finhockey.fi/tulospalvelu
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Tiesitkö, että Porvoossa sijaitsee 

yksi Suomen johtavista 

työvaatevalmistajista?

TYÖSTÄ ON 
LEIKKI KAUKANA

SEURAAVAT HUNTERSIN KOTIPELIT:
12.2. 19:00 - HUNTERS vs. PYRY
14.2. 16:00 - HUNTERS vs. VG-62
20.2. 16:00 - HUNTERS vs. D-KIEKKO

Loistavaa jääkiekkoviihdettä!

Itse jääkiekkoilun parissa 
niin pelaajana, valmenta-
jana kuin toimihenkilönä 
lähes 50 vuotta Porvoossa 
toimineena, olen porvoo-
laisen jääkiekkoilun osalta 
juuri nyt pelillisen osion 
osalta todella ilahtunut. Ta-
soltaan aivan erinomaista 
ja jännittävää jääkiekko-
viihdettä on ollut tarjolla 
tälläkin kaudella porvoo-
laisille jääkiekkofaneille. 
Keskeinen syy tähän on eit-
tämättä päävalmentaja Tero 
Määtän kokonaisvaltaisella 
asenteella tekemä työ san-
gen haasteellisessa ja ko-
vatasoisessa Suomi-sarjas-
sa. Menestyvän joukkueen 
ydintä päävalmentajan ja 
kakkosvalmentaja Pek-
ka Perälammen ohella on 
asiansa osaava ja ammatti-

Markku Välimäki, 
puheenjohtaja

Markku Välimäki, 
puheenjohtaja

maisesti toimiva tiimi jouk-
kueenjohtaja Jussi Talvio, 
huoltoryhmä Tommi Puo-
tila, Tapani Rinne ja Guy 
Roos. 

Unohtaa ei tietenkään saa 
tässäkään yhteydessä, että 
varsinaiset tulostaululle 
saavutetut positiiviset nu-
merosarjat perustuvat hy-
vin koottuun rosteriin ja 
pelaajiston harjoittelumo-
raaliin ja tekemisen tahtoon 
sekä yhdessä tätä kauttakin 
rakennettuun joukkuehen-
keen. Mielelläni luettelisin 
kauden tässä loppusuo-
ravaiheessa usean pelaa-
jan nimen ja merkityksen 
joukkueen menestystari-
nalle. Haluan kuitenkin jo 
nyt nostaa yhden pelaajan 
nimeltä mainiten esille ja 
hän on joukkueen kaptee-
ni Timo Hirvonen. Jouk-
kueurheilussa tehtävänsä 
mukaisesti kapteenilla on 
omaa esimerkkiään osoit-
taen ”hirmuisen” iso merki-
tys niin harjoituksissa kuin 
otteluissakin.

Otsikon mukaiseen kysy-
mykseen, missä yleisö? 
Kysymys on askarruttanut 
myös muiden porvoolaisten 
urheiluseurojen johtohen-
kilöitä useamman vuoden 
ajan. Hyvää ja tasokasta 
tulosta tekevät joukkueet 

ansaitsisivat lehtereille 
huomattavasti runsaslukui-
semmat kannustusjoukot jo 
kauden alusta alkaen. Onko 
porvoolaisille penkkiurhei-
lijoille tarjontaa liikaa ja 
sen myötä mukaan herä-
tään laajemmin vasta, jos 
edustusjoukkueet menes-
tyvät runkosarjoissa niin, 
että playoffit saavutetaan 
tai jopa mahdollistuu pela-
ta nykyistä korkeammalla 
tasolla. Olemme näissä kes-
kusteluissa nostaneet esille 
myös osaavan markkinoin-
nin lisäämisen, niin sanotun 
brändäyksen. Porvoolaisen 
jääkiekkokulttuurin luo-
miseen ja kehittymiseen 
liittyy myös olennaisesti 
juniorityön merkitys, tulok-
set ja lasten sekä nuorten 
kiinnostus sangen kalliin 
lajin harrastamiseen. Seu-
ramme on nostanut esille 
nykyiset fyysiset olosuhteet 
ja niiden kehittämistarpeet 
yhdessä muiden jäähalleja 
käyttävien seurojen kanssa. 
Tätä varten on kaupungin 
liikuntatoimen ja seurojen 
yhteinen työryhmä aloit-
tanut työnsä ja sen tulee 
saada ehdotuksensa ja 
mahdolliset välittömätkin 
toimenpiteet viivytykset-
tä suoritetuksi. Kaupungin 
kuluvan vuoden budjetissa 
on tätä varten 175.000 eu-
ron määräraha.  Huntersin 

esitys toisaalla tässä leh-
dessämme.

Urheiluseuratoiminnassa 
on seuroissa useita kipu-
pisteitä. Taloudellisesti 
tasapainoisen tuloksen 
saavuttaminen edellyttää 
kaikilta toimintaan osal-
listuvilta lähes päivittäis-
tä panostamista. Entistä 
merkittävämpään rooliin 
on noussut myös riittävien 
resurssien löytyminen val-
mentajiksi, toimihenkilöik-
si ja talkootyöntekijöiksi. 
Vapaaehtoistyön merkitys 
tunnustetaan laajalti, mut-

ta valitettavasti osallistu-
misaktiviteetti seuratyöhön 
on mielestäni aikojen saa-
tossa heikentynyt. Kannus-
tankin osallistumiseen oli 
seura tai laji mikä tahansa, 
niin mukaan vain reippaas-
ti. Tehtäviä on monipuoli-
sesti tarjolla ja vastikkeena 
hyvä ja mielenkiintoinen 
vapaa-ajan harrastus.

Lopuksi haluan jo tässä vai-

heessa kautta osoittaa läm-
pimät kiitoksemme sponso-
reillemme ja toimintaamme 
monin tavoin tukeneille 
yrityksille ja yksityishen-
kilöille. Ilman tätä talou-
dellista taustatukea ei val-
takunnallisen Suomi-sarjan 
jääkiekon pelaaminen Por-
voossa olisi mahdollista.    

Porvoon Huntersin esitys Kokonniemen 
jäähallien kehittämiseksi

Jääurheilua Porvoon jää-
halleissa harrastavat, kuten 
myös yleisö, ovat erityisen 
huolissaan siitä, että jäähal-
lien kehittäminen entistä 
toimivimmiksi ja viihtyi-
sämmiksi on ollut täysin 
pysähtynyt.

Seuramme esittää seuraa-
vat kehittämistoimenpiteet 
suoritettaviksi:
-Hallin yleisvalaistuksen 
parantaminen, joko maa-
laamalla tai levyttämällä 
kaikki betoniset palkit.
-Päähallin jääkiekkoaree-

nan valaistuksen paranta-
minen uusimalla valaisimet  
led-valaisimiksi.
-Turvakaukalon hankkimi-
nen mahdollisimman no-
pealla aikataululla, kustan-
nusarvio 130 000 euroa.
-Tulostaulujärjestelmän uu-
siminen eteläpäätyyn.
-Kaikille yhteiseen käyt-
töön wlan-yhteydet molem-
piin jäähalleihin.
-Katsomoon kiinteät is-
tuimet ja myös katsomon 
valaistusta tulee parantaa, 
eteläisen päädyn katsomon 
rakentaminen.
-Päähallin toimitsija-aition 
kunnostaminen mm. pa-
rempi suojaus ja lämmitys.

-Kahvio- /kioskitilojen ko-
konaan uudelleen suunnit-
telu ja toteutus.
-Päähallin ja nuorisohal-
lin samanaikaisen käytön 
eriyttäminen/ohjaaminen 
siten, että maksulliset otte-
lut ja tilaisuudet päähallis-
sa voidaan toteuttaa ilman 
ristiriitoja. Ei osoiteta pu-
kusuojia nk. vanhalta puo-
lelta.
-Nuorisohallia varten (si-
säpuolelle tai ulkopuolelle) 
asianmukaiset nk. parak-
kipukusuojat tai paikalle 
rakennettavat lisäpukutilat 
2-4 kpl (katso edellä oleva 
vaihtoehto).
-Koppi 1, 2, 3 ja 4 sanee-

raus, penkkien uusiminen, 
pesuhuoneiden remontti 
sekä kosteusvaurioiden 
korjaukset.
-Jäähallin ulkoseinään vi-
deotaulu kertomaan tapah-
tumista jäähallissa.
-Entisen Varustepojat-tilan 
uudelleen käyttö, osittain 
kuntosalitoimintana, vide-
olaitteet harjoitusten ja ot-
telujen ohjausta varten.

HUOM! Hunters selvittää 
lisäksi parhaillaan, mitä 
edellytyksiä vaaditaan 
Mestiksessä pelaamiselle. 
Nämä asiat tulee ottaa huo-
mioon kehittämissuunnitel-
massa 2015-18.

32015-16

Kuva: Marko Enberg

Tätä kirjoittaessa III-divisioonan alempi runkosarja on 
jo käynnistynyt. Urbaanilegendat ilmoittautuivat tälle 
kaudelle ylimpään sarjaan, johon voi vapaasti sarjoista 
ilmoittautua, eli III-divisioonaan. Edellisellä kaudella 
kokoonpanossa ja harjoitusringissä olevilta pelaajil-
ta kysyttiin keväällä ja syksyllä uudestaan, että millä 
sarjatasolla tulevalla kaudella halutaan pelata. Kyselyn 
perusteella, harrastejoukkueen luonteeseen kuuluvasti, 
ilmoittauduttiin siihen sarjaan, jossa valtaosa pelaajista 
halusi harrastaa jääkiekkoa.

Sarjakokoonpano koostuu lähes samasta pelaajar-
ingistä kuin aikaisempina vuosina, mutta pelaaminen 
yhtä sarjatasoa ylempänä edelliskauteen verrattuna 
on merkinnyt myös muutoksia. Yhteistyö A-juniorei-
den kanssa on erittäin tiivistä ja käytännössä kaikki 
harjoitukset harjoitellaan yhdessä heidän kanssa. 
Joukkueen harjoituksiin osallistuu edellisvuosien tavan 
mukaan muutamia pelaajia pelikokoonpanon ulkopu-
olelta.

Harrastejääkiekon tavoitteena on edelleen harjoit-
telun ja pelaamisen onnistuminen muuttuvissa elämän-
tilanteissa. Useilla pelaajilla se tarkoittaa muiden 
harrastusten, työn ja perheen ajankäytön yhteenso-
vittamista. Tällä sarjatasolla harjoitteluun kiinnitetään 
enemmän huomiota ja siten pelaajien sitoutuminen 
yhtenäiseen tekemiseen on suuremmassa roolissa kuin 
aiempina kausina.

Viime kaudella pudotuspelit olivat tavoite ja saavu-
tettiinkin IV-divisioonassa. Tällä sarjatasolla ei ole 
Porvoossa pelattu muutaman kauteen sen jälkeen, kun 
edeltävä ”ikäluokka” Legendat jäi pois sarjatoiminnas-
ta. Loppukauden tavoitetta on hyvä tarkastella joulun 
aikaan, sillä siinä vaiheessa on jo puolet pelattu 22 ot-
telun runkosarjassa ja pystytään tarkastelemaan miten 
tämä joukkue pystyy tällä tasolla pelaamaan.
 
Liiraillen,
Jarno Orre, GM

Harrastekiekkoa III-divisioonassa

Maalivahdit: Pakkanen Jaakko. Puolustajat: Bagger Emil, Jussila Janne, Kotkavuori Tapani, 
Tuomainen Sauli, Turunen Alexander, Veikkola Tuomas, Wirtanen Teemu. Hyökkääjät: Aal-
tonen Miiro, Järvi Pasi, Lindell Sebastian, Mäki Tero, Orre Jarno, Pirttinokka Riku, Soininen 
Olli, Suomela Oskari, Ukkonen Tatu.

Puh. hinnat: 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min

RATSUMESTARINKATU 1, 06100 PORVOO WWW.AUTOSALPA.FI
Automyynti arkisin 9–17, la 10–14 Huolto arkisin 7.30–17 
puh. 020 7799 305  puh. 020 7799 310
Lounaskahvila Salpa-Bar arkisin 7.30–15, lounas 10–13.30

KIINTEÄ KUUKAUSIERÄ
ILMAN SUURTA ENSIMMÄISTÄ ERÄÄ
TAATTU TAKAISINOSTOHINTA
RAJATTU SOPIMUSAIKA JA KILOMETRIT
JOPA 2 000 € KÄSIRAHA SEURAAVAAN  
AUTOOSI, JOS VAIHDAT MEILLÄ AUTOSI 
UUTEEN VIIMEISEN SOPIMUSVUODEN AIKANA
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