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Jääkiekkoilua koronan varjossa  
Maailmanlaajuisen korona- 
epidemian vallitessa, koe-
taan ennennäkemätön ti-
lanne kaikissa urheiluseu-
roissa. Jokainen seura on 
joutunut järjestelemään toi- 
mintojaan aivan uuteen 
asentoon Jääkiekkoliitonkin 
ohjeistaessa seuroja entistä 
tiukemmin. Nyt niin kut-
sutun toisen aallon ollessa 
päällä, ovat aluehallintovi-
rastotkin laittaneet seuro-
ja entistä ahtaammalle ja 
myös kaupunki on asetta-
nut täydentävät ohjeensa 
sulkien muun muassa jää-
hallin toiminnan pitkälle 
joulukuussa. Hunters on 
syksyn aikana panostanut 
yleisön ja toimihenkilöiden 
osalta maskien antamiseen 
ja tietenkin myös käsidesiä 
on ollut saatavilla hallin eri 
puolilla sekä turvaväleistä 
huolehdittu. Kaikesta tästä 
huolimatta ja vaikka edus-
tusjoukkueen pelillisetkin 
otteet ovat olleet todel-
la hyvällä tasolla, yleisön 
määrä lehtereillä on huoles-
tuttanut. Katsojamäärä on 
pudonnut viime kauden lu-
kemista ja sen vaikutus nä-
kyy seuramme lipputuloissa 

sekä monipuolisessa kah-
viossamme. Erinomainen 
talkooryhmämme toivoisi 
tältä osin katsojien rohkeas-
ti käyttävän nykyistä enem-
män tätä oheispalvelua, jos-
sa kaikki hygieniavaateet, 
turvavälit ym. toimii, sitten 
kun sarjapelit taas jatkuvat. 

Kaikesta tästä edellä 
mainitusta huolimatta, sar-
ja ja harjoittelu on nyt kes-
keytetty lähes joulukuun 
loppuun saakka ja mahdol-
lisesti pitempäänkin, jos ei 
tiukoista rajoitustoimista 
huolimatta korona ota tai-
puakseen. Tai, jos epidemia 
pääseekin täysin valloilleen 
riehumaan, niin jopa koko 
kausi päätetään ennen ai-
kojaan. Näinhän kävi viime 
kauden keväällä, tosin vas-
ta playoff-vaiheessa. Tämä 
riski kattaa tietenkin kaikki 
jääkiekkoilun sarjatasot ja 
jopa liigatasollakin ounas-
tellaan jonkun talouskuri-
muksessa olevan seuran 
keskeyttävän itse pelaa-
misen. Lukemat korkean 
tasonkin katsojamäärissä 
ovat suorastaan karmeat, 
ts. pidemmän päälle täysin 
kestämättömällä tolalla.

Kokonniemen jäähalliin 
saa ottaa yli tuhat katso-
jaa normaalisti ja nyt viran-
omaisten edellyttäessä 40-
60% eli 500-600 katsojaa. 
Ongelmana lähinnä hallim-
me tyypistä johtuen on se, 
että katsomot sijaitsevat 
samalla sivulla, eikä näin ta-
voiteltua lohkoja saada kuin 
kaksi. Sinänsä ei hätää sillä 
300-400 katsojaa levittäy-
tyy aika hyvillä turvaväleillä 
katsomotiloihin. Tällaisilla 
katsojaluvuilla myös Hunter-
sin taloudellinen perusta olisi 
tukevalla pohjalla ja sillä olisi 
koronan jälkeiseen aikaan 
todella suuri merkitys läh-
dettäessä keväällä seuraavaa 
kautta pohjustamaan.

No ettei puheenjohtajan 
mietteistä saa väärinym-
märrystä tähän kokonaisuu-
teen, niin olen todella ylpeä 
aika paljon uudistuneen ros-
terin edesottamuksiin kau-
den tässä vaiheessa. Ros-
teri on isohko, 27 pelaajaa, 
joten kilpailu pelipaikasta 
ja –ajasta on todella tiukkaa 
ja puskuriakin on riittävästi 
mahdollisten loukkaantu-
misten johdosta. Kausi on 
suunnitellussa muodossaan 

pitkä, kun sarjaohjelmaa 
venytettiin koronan takia 
ja jos päästään päätyyn eli 
finaaliin saakka, niin poik-
keuksellisesti pelataan Por-
voossa kovatasoista lätkää 
pitkään vielä huhtikuussa. 
Paineet ovat huipputasai-
sessa sarjassa kovat jouk-
kueen valmennuskaksikon 
Juutilainen-Mustonen nis-
kassa ja heidän paineita 
lievittävät ”supermom” eli 
joukkueenjohtaja Paula Pa-
lokangas sekä huoltoryhmä 
Guy Roos, Essi Vartiainen ja 
lisäavuksi tullut Risto Aho-
nen.

Johtokunnan asetta-
ma välitavoite runkosarjan 
jälkeen on sijoitus neljän 
parhaan joukkoon ja hyvä-
nä veikkaajana totean, että 
kapteeni Miika Runsalan 
johdolla rosteri sen tulee 
saavuttamaan.

Tervetuloa reippaas-
ti kaikki fanit ja jääkiekon 
ystävät Kokonniemen jää-
halliin ja tukemaan samalla 
seuraamme viihdyttävien 
Huntersin jääkiekko-ottelu-
jen myötä.

- Välläri
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Tiina Seppänen 
tiina.seppanen@media.fi 
050 408 8192

Thor-Gustaf Wiksten 
thor.wiksten@pp.inet.fi 
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040 558 0609

Simo Hyypiä 
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Kannatusjäsenet: Sirpa Välimäki, Hanne Hietala,  
Leif Hollmen, Kari Hirvonen, Tiina Karvonen,  
Ilmari Lahdensuo, Raine Laine, Kalevi Först.   

Porvoon Hunters ry kiittää lämpimästi kaikkia  
yhteistyökumppaneita! 

Menossa mukana
Med i svängarna

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
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Valmiina voittamaan!
2020  2021

RUNKOSARJAN SEURAAVAT KOTIOTTELUT

06.01.2021 klo18.30 Hunters – HC Giants

09.01.2021 Klo 16.00 Hunters – Laser HT

16.01.2021 Klo 16.00 Hunters – Riemu

24.01.2021 Klo 16.00 Hunters – Muik Hockey

30.01.2021 Klo 16.00 Hunters – HCIK

06.02.2021 Klo 16:00 Hunters – JHT

12.02.2021 Klo 18.30 Hunters – Pyry

27.02.2021 Klo 16.00 Hunters – Titaanit

Sarjaohjelmassa muutoksia alkuperäiseen. 
Varmista ottelut www.porvoonhunters.fi  
Runkosarjan jälkeen pelataan jatkosarja.

Päävalmentaja Mikko Juutilainen

Viime kevään koronan aiheuttamasta kauden äkkikuo-
lemasta huolimatta, tämän kauden 2020-21 aloitus 
ollaan päästy aloittamaan normaalisti, vaikka maail-
maa heiluttava tilanne on tuonut kaikille enemmän ja 
vähemmän haasteita. 

Poikkeustilanteessakin joukkue saatiin kasattua 
perinteiseen tapaan ja tälle kaudelle ollaan tehty pieniä 
lisäyksiä harjoitteluun, tavoitteena viedä edustusjouk-
kuetta entistä urheilullisempaan suuntaan. Alkukauden 
pelit ovat antaneet koko joukkueelle hyvää tietoa, missä 
mennään ja suunta on ollut tätä kirjoittaessa oikea. 
Joukkue on viime kaudesta muuttunut hieman, mikä on 
tuonut ryhmään lisää kilpailua. Pelaajat on omaksuneet 
”talon tavat” todella hyvin ja sitä kautta tekemisen laatu 
on ollut erittäin hyvää. 

Valmennuspuolella tapahtui myös muutosta, kun 
Tero Oinonen päätti kahden vuoden pestinsä edustuksen 
valmentajana ja Arto Sirviö siirtyi Järvenpään Haukkojen 
edustusjoukkueen valmentajaksi. Meidän tiimiin saatiin 
uutta verta, kun entuudestaan tuttu Vili Mustonen siirtyi 
Porvooseen KJT Haukoista, jossa hän toimi viime kaudel-
la A-nuorten Mestis-joukkueen valmentajana. 

Parhaillaan koronan takia juuri alkanut vuoden lop- 
puun asti kestävä pelitauko on toki haastava, mutta 
olemme joukkueena sitoutuneita tavoitteeseemme. Tämä 
on pieni mutka matkassa, mutta tämä on asia, mille me 

emme voi mitään. Me voimme vaikuttaa vaan meidän 
omaan tekemiseen ja sitä jokainen tekee omalta osal-
taan erittäin hyvin. Toivottavasti kaikki pysyvät terveenä 
edelleen ja saisimme nauttia porvoolaisesta huippukiek-
koilusta tällä kertaa kauden loppuun saakka.

Nähdään hallilla!

- Juti

Huomisen tekijöille  –  Fokus på framtiden

Ammattiin, uusille urille ja uralla eteenpäin 
Careeriassa! 
Yli 20 koulutusalaa ja 80 eri alan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoa sekä 
syventävää täydennyskoulutusta.

POIMINTOJA ALKAVISTA KOULUTUKSISTA:
► IT-tukihenkilö, ohjelmistokehittäjä tai tietoverkkoasentaja | Tieto- ja viesintätekniikan perustutkinto
► Kosmetiikkaneuvoja | Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
► Lähiesimiestyön ammattitutkinto
► Lähihoitaja | Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
► Matkailualan perustutkinto
► Prosessinhoitaja | Prosessiteollisuuden perustutkinto
► Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

HAE
N Y T
CAREERIA.FI

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 

99,8
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2020  2021

Kapteeni Miika Runsala sekä  
joukkueenjohtaja Paula Palokangas

Kevätkauden  
äkkipysähdyksestä  
uusiin tavoitteisiin
Maaliskuussa joukkue pelasi viimeisen ottelunsa Kiekko-Espoota vastaan. Pelin jäl-
keen tuli tieto: kausi loppuisi tähän. Paljon jäi joukkueella nälkää ja pelejä pelaamatta. 
Joukkue nollasi kauden, kesän aikana treenattiin valmentajien johdolla yhdessä ja 
omatoimisesti.

Valmennus rakensi uutta joukkuetta läpi kesän ja elokuussa oli vuorossa iloinen jäl-
leennäkeminen. Aloimme harjoitella kohti joukkueen asettamia tavoitteita. Emme ole 
antaneet näiden aikojen olla esteenä, vaan nämä ajat ovat opettaneet meitä paljon. 
Vuosi 2020 on pian vaihtumassa vuoteen 2021 ja elämme mielenkiintoista aikaa mo-
nelta eri kantilta. Meillä on turhan usein taipumusta ajatella asioita huonompina, kuin 
ne oikeasti ovatkaan. Lähdetään ehkä liian usein vain selviytymään, vaikka tosi asiassa 
voitaisiin olla voittajia.

Haluammekin nyt tsempata ja antaa energiaa jokaiselle kannattajallemme. Yhtei-
söt ja ’’kaveria ei jätetä’’ -meininki toimivat näissä olosuhteissa parhaalla tavalla. Yksin 
sitä ehkä turhan usein lähtee luovuttamaan, laiskistuu ja turhautuu. Ystävien, läheis-
ten, perheen ja joukkuekavereiden kanssa usein unohtaa nuo turhanpäiväiset murheet 
ja ajatukset, jotka vellovat mielessä ollessamme yksin. Tuetaan toinen toistamme, 
keksitään uusia tapoja viettää aikaa läheistemme kanssa. Ennen kaikkea, muistakaa 
toisianne.

Me koko joukkue haluamme luoda tälle yhteisölle jotain, mitä Porvoossa tällä het-
kellä kaivataan: unelmia, uskoa ja menestystä. Joukkue toivottaa kaikille Lämmintä ja 
Rauhaisaa Joulua, sekä terveyttä vuodella 2021. Pidetään itsestämme ja läheisistäm-
me huolta.

- Runsis ja Paula
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Suomi-sarja  
2020–2021

Näin pelataan

Runkosarjassa pelataan 
14 joukkueen kaksinker-
tainen sarja (26 ottelua). 
Lisäksi välisarjoissa 4 lisä-
ottelua, ottelumäärä yh-
teensä 30 ottelua.

1 kpl 5 joukkueen loh-
koa, jossa yksinkertainen 
välisarja (JHT – Laser 
HT – MuIK Hockey – Raa-
he-Kiekko – S-Kiekko)

3 kpl 3 joukkueen lohkoa, 
joissa kaksinkertainen väli-
sarja (D-Kiekko – HC Giants 
– Riemu, Haukat – Hunters – 
Titaanit, HC Indians Kaarina 
– Karhu HT – Pyry)

Suomi-sarjan pudotus-
peleihin pääsee 12 jouk-
kuetta, 13.-14. sijoittuneet 
jatkavat Suomi-sarjan kar-
sintoihin.

Villi kortti -kierroksella 
pelataan paras kolmesta 
-järjestelmällä, ottelupa-
rein 5.–12., 6.–11., 7.–10. ja 
8.–9. Otteluparien voitta-
jat puolivälieriin ja heidät 
sijoitetaan kaavioon sijoil-
le 5.–8. runkosarjan mu-
kaisessa järjestyksessä.

Suomi-sarjan puolivä-
lieriin pääsee 8 joukkuetta. 
Puolivälierät pelataan ot-

2020  2021

teluparein 1.–8., 2.–7., 3.–6. 
ja 4.–5. Ottelut aloitetaan 
runkosarjassa paremmin 
sijoittuneen kotikentällä ja 
jatkoon pääsyyn tarvitaan 
kolme voittoa (pelataan pa-
ras viidestä -järjestelmällä). 
Voittajat jatkavat välieriin. 
Välierät aloitetaan runko-
sarjassa paremmin sijoittu-
neen kotikentällä. Jatkoon 
päässeistä runkosarjassa 
parhaiten sijoittunut kohtaa 
runkosarjassa heikoimmin 
sijoittuneen ja toiseksi paras 
kohtaa toiseksi heikoimman. 
Kolme voittoa (pelataan 
paras viidestä -järjestelmäl-
lä) välierissä saavuttaneet 
joukkueet selviytyvät loppu-
otteluihin. Loppuottelut pe-
lataan myös paras viidestä 
-järjestelmällä ja aloitetaan 
runkosarjassa paremmin si-
joittuneen kotikentällä. Vä-
lierien hävinneet pelaavat 
yksiosaisen pronssiottelun 
runkosarjassa paremmin si-
joittuneen kotikentällä.

Sarjapaikka kaudeksi 
2021–22 vaatii Suomi-sar-
jan lisenssiehtojen täyttä-
misen kaikkien seurojen 
osalta. 

# JOUKKUE O V JAV JAH H TM PM ME P P/O

1 RaaheK 14 12 2 0 0 66 – 29 37 40 2,86

2 HCIK 12 8 3 0 1 53 – 31 22 30 2,50

3 JHT 14 9 1 1 3 58 – 45 13 30 2,14

4 D-Kiekko 13 7 2 2 2 56 – 37 19 27 2,08

5 Hunters 12 7 0 0 5 42 – 36 6 21 1,75

6 Karhu HT 11 5 1 0 5 36 – 29 7 17 1,55

7 Pyry 12 5 1 0 6 50 – 49 1 17 1,42

8 S-Kiekko 13 5 0 1 7 34 – 53 -19 16 1,23

9 HC Giants 12 3 2 1 6 41 – 55 -14 14 1,17

10 Haukat 14 3 2 0 9 44 – 55 -11 13 0,93

11 Laser HT 13 3 0 3 7 40 – 49 -9 12 0,92

12 Riemu 13 3 0 3 7 48 – 60 -12 12 0,92

13 Titaanit 13 2 0 3 8 36 – 54 -18 9 0,69

14 Muik Hockey 10 1 1 1 7 27 – 49 -22 6 0,60

Suomi-sarja 6.12.2020 

# PELAAJA, PELI-
PAIKKA

O M S P

1 Partanen Mika, H 6 5 10 15

2 Lankinen Harri, H 9 4 7 11

3 Björkbacka Nico, H 8 7 3 10

4 Leppänen Emil, P 12 2 6 8

5 Lesch Perttu, H 11 4 3 7

6 Kankkunen Jesse, P 12 3 4 7

7 Väisänen Teemu, H 10 3 2 5

8 Runsala Miika, H 10 2 3 5

9 Korhonen Kasper, H 8 1 4 5

10 Matilainen Eetu, H 11 1 4 5

11 Soloviev Jevgeni, H 12 1 3 4

12 Pohjasmäki Joonas, P 12 1 3 4

13 Jokela Jami, P 10 2 1 3

14 Jurmu Miki, H 9 1 2 3

15 Helenius Sasu, P 10 1 2 3

16 Kukkonen Joakim, H 10 1 2 3

17 Kaartinen Joonas, H 8 1 1 2

18 Hyypiä Leevi, H 8 0 2 2

19 Still Joni, H 9 0 2 2

20 Toivonen Jimi, P 10 0 2 2

21 Melkinen Otto, H 5 1 0 1

22 Pulkkinen Jere, P 7 1 0 1

23 Laitinen Aleksi, P 9 0 1 1

24 Kiukas Ilkka-Pekka, H 9 0 1 1

25 Nykänen Lauri, MV 1 0 0 0

26 Johansson Kevin, H 3 0 0 0

27 Hyypiä Eetu, MV 3 0 0 0

28 Kukkohovi Lari, MV 9 0 0 0

29 Tammi Niko, MV 11 0 0 0

Hunters pistepörssi  
6.12.2020

Kaudella 2020–21 jouk-
kueiden järjestys määrit-
tyy kilpailuvaliokunnan 
päätöksen mukaisesti ko-
konaispistemäärän sijaan 
joukkueen pistekeskiarvon 
mukaan. Näin ollen vaik-
kapa kaksi voitokasta ot-
telua pelannut joukkue on 

Sijoitukset sarjataulukoissa  
– Määräävä tekijä kaudella 2020-2021 on pistekeskiarvo

täydellä pistepotilla (kuu-
si pistettä, keskiarvo 3,0) 
sarjataulukossa korkeam-
malla sijalla kuin kuusi ot-
telua pelannut joukkue, 
jolla on tilillään neljä voit-
toa ja yksi jatkoaikahäviö 
(yht. 13 pistettä, keskiarvo 
2,17).

Syynä muutokseen on 
koronaviruksen jääkiekko-
kaudelle mukanaan tuoma 
epävarmuus ja mahdolliset 
vaikutukset ottelumääriin.

– Alun perin oli tarkoi-
tus, että pistekeskiarvo 
olisi otettu käyttöön vasta 
myöhemmin, mikäli kau-

TERVETULOA SHOPPAILEMAAN
VÄLKOMMEN OCH SHOPPA
Tutustu tarjouksiimme Kauppakujan Instagram ja Facebook!
Kolla våra erbjudanden på Butiksgrändens Instagram och Facebook!

C A F É  &  B A R

den päättyessä joukkueilla 
olisi ollut eri määrä pelejä 
pelattuna, Jääkiekkoliiton 
kilpailupäällikkö Pirkka 
Antila kertoo.

– Kauden alku on kui-
tenkin osoittanut, että sar-
jatilannetta on helpompi 
seurata reaaliajassa, kun 

pistekeskiarvoon siirrytään 
per heti. Pelejä on jo täs-
sä vaiheessa jouduttu osin 
siirtämään ja osin jättä-
mään pelaamatta.

Käytäntö koskee tällä 
hetkellä kautta 2020–21.

– Toivottavasti ensi 
kaudella olemme taas ta-

kaisin normaalitilanteessa, 
jolloin paremmuus ratko-
taan pisteiden perusteella 
ja täydet määrät otteluita 
saadaan pelattua. Tämä 
kausi mennään kuitenkin 
näin, Antila päättää.

© finhockey.fi

© finhockey.fi
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EDUSTUSJOUKKUE SUOMI SARJA

2020  2021

1

48 53

56 16

22

24

81 8
LARI KUKKOHOVI

MAALIVAHTI, L
24.05.1996

186 cm / 90 kg 

JIMI TOIVONEN “A”
PUOLUSTAJA, L

28.02.1996
185 cm / 82 kg 

SASU HELENIUS
PUOLUSTAJA, L

16.02.1999
191 cm / 89 kg 

JOONAS POHJASMÄKI
PUOLUSTAJA, L

16.09.1998
188 cm / 84 kg 

KASPER KORHONEN
HYÖKKÄÄJÄ, R

16.07.1997
189 cm / 88 kg 

14
OTTO MELKINEN
HYÖKKÄÄJÄ, R

07.06.1997
177 cm / 78 kg 

ALEKSI LAITINEN
PUOLUSTAJA, L

22.01.1998
181 cm / 78 kg

JESSE KANKKUNEN
PUOLUSTAJA, L

21.11.1995
179 cm / 79 kg

NIKO TAMMI
MAALIVAHTI, L

01.08.1998
179 cm / 79 kg

58
EEMIL LEPPÄNEN “A”

PUOLUSTAJA, L
30.08.1995

175 cm / 80 kg

JAMI JOKELA “A”
PUOLUSTAJA, R

25.08.1993
177 cm / 80 kg

44
JERE PULKKINEN
PUOLUSTAJA, L

14.11.1994
188 cm / 96 kg 

A

A

A
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Kuvat Studio Lindell 

2020  2021

21 25
KEVIN JOHANSSON

HYÖKKÄÄJÄ, R
20.01.2001

177 cm / 78 kg

JOONAS KAARTINEN
HYÖKKÄÄJÄ, L

02.02.1998
181 cm / 82 kg

27

66

MIKA PARTANEN
HYÖKKÄÄJÄ, L

18.10.1992
188 cm / 95 kg 

HARRI LANKINEN
HYÖKKÄÄJÄ, R

14.07.1998
185 cm / 88 kg 

28
TEEMU VÄISÄNEN

HYÖKKÄÄJÄ, R
13.01.1994

173 cm / 85 kg

18
JOAKIM KUKKONEN

HYÖKKÄÄJÄ, L
30.01.1996

183 cm / 80 kg

36
MIKI JURMU

HYÖKKÄÄJÄ, L
29.01.1997

173 cm / 80 kg

49
ILKKA-PEKKA KIUKAS

HYÖKKÄÄJÄ, L 
14.03.1997

181 cm / 86 kg

55
NICO BJÖRKBACKA

HYÖKKÄÄJÄ, L 
08.07.1996

184 cm / 92 kg

32
LEEVI HYYPIÄ

HYÖKKÄÄJÄ, R
24.02.2002

178 cm / 75 kg

46
MIIKA RUNSALA “C”

HYÖKKÄÄJÄ, L
10.07.1992

188 cm / 96 kg

C

57
PERTTU LESCH
HYÖKKÄÄJÄ, L 

20.10.1996
186cm / 90 kg



MIKKO JUUTILAINEN
päävalmentaja 

VILI MUSTONEN
valmentaja 
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GUY ROOS
huoltaja

ESA VARTIAINEN
huoltaja

2020  2021

96 98
JEVGENI SOLOVIEV 

HYÖKKÄÄJÄ, L 
09.03.1993

181 cm / 82 kg

JONI STILL
HYÖKKÄÄJÄ, L 

29.01.1998
189 cm / 88 kg

PAULA PALOKANGAS
joukkueenjohtaja

74
EETU MATILAINEN

HYÖKKÄÄJÄ, L
07.03.1999

172 cm / 77 kg 

Viime kausien aikana olemme 
ilahduttavasti nähneet ja koke-
neet, kuinka Huntersin edus-
tuksen ja junioreiden arki on 
ottanut askelia lähemmäksi toi-
siaan. Edustuksen kotipeleissä 
näkyy säännöllisesti ja kasvavis-
sa määrin seuran junioreita seu-
raväreissään, sekä junioreiden 
vanhempia katsomossa. Junio-
rijoukkueet ovat saaneet toimia 
otteluisäntinä ja tehdä samalla 
heille tärkeää varainhankintaa, 
jotta junioreiden harrastamisen 
kustannukset pysyisivät koh-
tuullisina. Järjestyksenvalvonta 
on tullut myös tutuksi juniorei-
den vanhemmille edustuksen 
peleissä, ja tästä suuri kiitos 
heille kaikille, jotka ovat osallis-
tuneet talkoisiin.

Edustuksen kummipelaa-
jat ovat vierailleet joukkueiden 
harjoituksissa muutamia kertoja 
kaudessa ja voidaan varmasti 
todeta, että nämä harjoitukset 

Junioriseuran tervehdys  

– Olemme samaa Hunters-yhteisöä
ovat olleet yksiä kauden koho-
kohtia meidän junioreille. Ei voi 
liikaa korostaa, kuinka iso mer-
kitys pienelle kiekkojuniorille 
on se, kun edustuksen pelaaja 
moikkaa hallilla tai jopa kysyy 
junnuilta ”miten menee”? Kan-
nustan kaikkia edustuksen pe-
laajia ja toimihenkilöitä edelleen 
huomiomaan junnut hallilla, kun 
siellä törmätään plexin läpi tai 
hallin pihalla.

Koronapandemia on luon-
nollisesti rajoittanut yhteistä 
aikaa jäähallilla. Myöskin sai-
raanhoitopiirin, kaupungin sekä 
jääkiekkoliiton ohjeistukset ovat 
poikenneet junioreiden ja edus-
tuksen toiminnassa ja sen rajoi-
tuksissa. Vaikka tämä hämmen-
tääkin ja aiheuttaa kysymyksiä, 
haluan korostaa, että kumpikin 
Hunters-seura noudattaa täysin 
ja ilman poikkeuksia niitä ohjeis-
tuksia, joita heidän toimintaansa 
asetetaan. Näissä asioissa me 

seuratoimijat olemme toteutta-
jia, jotta kiekko pysyisi liikkeellä 
niin junioreilla kuin edustuksel-
lakin.

Suomi-sarja on maailman ko-
vatasoisin ”harrastesarja”. Hun-
ters Juniors -seurassa haluamme 
kehittää omaa toimintaamme, 
jotta pystyisimme tuottamaan 
tulevaisuudessa säännöllisesti 
mm. edustusjoukkueelle pelaa-
jia. Tämä vaatii pitkäjänteistä 
työtä ja harrastajapohjan leveyt-
tä kiekkokoulusta lähtien.

Toivotan edustusjoukkueel-
lemme Hunters Juniors -seuran 
puolesta mahdollisimman onnis-
tunutta poikkeuksellista kiekko-
kautta 2020–2021!

Hallilla nähdään,

Juha Aaltonen
Puheenjohtaja
Hunters Juniors ry
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Allekirjoittaneella oli ilo jututtaa 
oman kylän poikaa Mika Partas-
ta huikealla tavalla onnistuneen 
KHL-esityksen jälkeen. Parta-
nenhan teki toistaiseksi voimas-
sa olevan sopimuksen Huntersin 
edustusjoukkueeseen tänä syk-
synä, kun koronan aikaansaama 
”lätkäpommi” osui kymmeniin 
suomalaisiin huippupelaajiin. Vie-
lä muutama viikko sitten iltapäi-
välehdistä on saanut lukea, kuin-
ka viitisenkymmentä tärkeässä 
vaiheessa uraa olevaa kotimaista 
huippupelaajaa on edelleen ilman 
sopimusta koronan aiheuttamaan 
taloudellisen huolen takia. Yksi 
vastaavista pelaajista oli Helsin-
gistä Porvoon Tolkkisiin 4-vuoti-
aana muuttanut Mika Partanen, 
kahdeksan kautta Suomen Lii-
gassa pelannut ”taitojyrä”, joka 
vajaan kuuden HIFK-kauden jäl-

keen pelasi 2,5 kautta Mikkelin 
Jukureissa. Liigapelejä Partaselle 
on ehtinyt kerääntyä yli 300. Näin 
kokenut ja parhaassa iässä oleva 
liigapelaaja osoitti suurta rohkeut-
ta ottaessaan tässä tilanteessa 
stepin taaksepäin, jotta tuntuma 
pelaamiseen pysyy vallitsevassa 
tilanteessa yllä. Ja kotikaupungin 
Huntershan otti huippupelaajan 
vastaan suorastaan törkeän in-
noissaan.

Pojasta huippupelaajaksi
Mika kertoo ensimmäisten luis-
telumuistojen osuvan Helsingin 
Kallion Brahen kentälle, jossa hän 
ehkä noin 3-4-vuotiaana piirteli 
luistimillaan kuvioita jäähän, to-
sin silloin vielä muistinsa mukaan 
ilman lätkämailaa. Kysyttäessä 
Kiekkokoulusta, oli vastaus aika 
yllättävä. Mika aloittikin Hunter-
sissa vasta 9-10-vuotiaana eli var-
haisopit hän on hankkinut oma-
toimisesti pelaamalla ulkojäillä 
niin paljon kuin mahdollista, aina 
kun kelit sen salli.

-Jonkun korttelikiekkotur-
nauksen taisin kyllä käydä pe-
laamassa, vaikka ei ihan selkei-
tä muistikuvia niistä ole jäänyt, 
Mika aprikoi.  

Seuraamme liittyessään 
Mika pelasi Uudenmaan alue-
sarjan kovinta AAA-tasoa Hun-

SAAVUTUKSET
2006–2007 
U16 Pohjola-leiri (HIFK)
U16 SM-sarja Suomenmestaruus

2008–2009
U18 SM-sarja Suomenmestaruus

2009–2010
U18 SM-sarja Suomenmestaruus, HIFK
U18 MM-pronssi, HIFK
Jr. A SM-liiga Kuukauden tulokaspelaaja (marraskuu) HIFK
Jr. A SM-liiga Hopeaa HIFK

2012–2013
Mestis, Mestaruus JUKURIT
Mestis, Eniten maaleja tulokaspelaajista (20)
Mestis, Eniten pisteitä tulokaspelaajista (38)
Mestis, Playoffs Eniten maaleja (9)
Mestis, Kuukauden tulokaspelaaja (tammikuu) JUKURIT
Mestis, Vuoden tulokas
Mestis, Valinta kakkos tähdistökentälliseen

2015–2016
SM-liiga, Hopeaa HIFK

Liigasta Suomi-sarjaan,
Suomi-sarjasta KHL-sankariksi

Porvoolainen KHL-debytantti ja Huntersin tehomies Mika Partanen

Tuskin keneltäkään jääkiekkoa seuraavalta porvoolaiselta jäi huomaamatta, mitä 
Helsingin Jokereiden kotiottelussa 10.11. tapahtui. Mainetta ja kunniaa ensimmäi-
sessä KHL-ottelussaan niittänyt edustusjoukkueemme hyökkääjä Mika Partanen on 
vuonna 1992 syntynyt Hunters-kasvatti. Miten porvoolaisesta kasvoi tunnettu liigape-
laaja, jonka otteet muutamassa Suomi-sarjaottelussa aikaansai mahdollisuuden 
päästä pukemaan Jokereiden pelipaita päälle huippuseura SKA:ta vastaan, teh-
den Jokereiden ainoan maalin jo ottelun alussa. 

ters-92-ikäkausijoukkueessa, 
jonka päävalmentajana toimi 
pitkään Harri Myllynen sekä apu-
valmentajana Janne Runsala. 

-92-jengistä muistuu mie-
leen, että meillä oli hyvä joukkue 
ja pystyttiin voittamaan ihan ke-
net vaan. Sai myös pelata paljon, 
kun meillä oli yleensä vaan 2 ket-
jua peleissä. (Hunters -92:lla oli 
joukkueet eri tasoilla.) Siinä taisi 
jalkapallo jäädä 12-13-vuotiaana, 
kun aloin keskittymään enem-
män lätkään. 

HIFK:n junioreihin Partanen 
siirtyi C2-ikäisenä, mutta pääsi-
kin sitten heti vanhempaan ikä-
luokkaan eli CSM-joukkueeseen. 
Kysyttäessä alkoiko tässä vai 
missä vaiheessa mielessä ole-
maan tavoitteita ammattilaisuu-
desta, niin Mika koittaa palaut-

taa junnumietteitään mieliin.
- En kyllä muista, että mulla 

olisi mitään tavoitteita pahemmin 
ollut vielä noin nuorena. Pelasin 
vaan, koska oli hauskaa ja sit jos-
kus ehkä 14-16-vuotiaana sitä ta-
jusi, että tästä voisi tulla ammatti. 

Entä miten monivuotinen lii-
gatähti kokee, onko väliä aloit-
taako jääkiekon suurseurassa vai 
pienemmässä, ns. kasvattajaseu-
rassa? 

-Harjoitteleeko pienenä juni-
orina Porvoossa tai Helsingissä, 
niin sanoisin, että D-junioreihin 
asti sillä ei ole kauheasti vä-
liä missä reenaat, kunhan pitää 
hauskaa ja pääsee pelaamaan 
paljon. Korkeammalle sarjatasol-
le kannattaa siirtyä siinä vaihees-
sa, kun siltä tuntuu tai lähinnä, 
jos ei enää tunnu siltä, että pelit 
kehittävät alemmalla sarjatasol-
la. Sillä ei kyllä ole mitään väliä, 
että mistä seurasta olet lähtöi-
sin, kun Liigaan pyritään. 

Entä miten paljon Suomen 
suurseuroihin lukeutuva HIFK ja 
sen toiminta erosi verrattuna tuo-
reempaan ja nuorempaan seuraan 
Mikkelissä. Oliko Jukureissa pelaa-
minen erilaista kuin Stadissa? 

- Ei mun mielestä Ifk:ssa tai 
Jukureissa pelaamisessa mitään 
älyttömiä eroja ole. Helsingissä 
ehkä nyt vaan muuten on va-
paa-ajalla enemmän tekemistä, 

kuin Mikkelissä. Lätkä on ihan 
samaa, missä kaupungissa ikinä 
pelaakaan. 

Vapaa-ajallaan Mika tykkää 
nykyään kalastaa sekä viime ke-
sänä mies aloitti myös skeittaa-
misen. 

Lopuksi on pakko vielä ky-
syä, millaisia fiiliksiä miehessä 
heräsi, kun tuli tieto mahdolli-
suudesta päästä kirkkaisiin va-
loihin KHL-otteluun edustamaan 
Helsingin Jokereita? 

- Fiilikset kutsusta Jokereiden 
peliin oli hyvät! Just lähdettiin 
lauantaina ajelemaan Huntersin 
kanssa Jyväskylään pelaamaan, 
kun soitto tuli bussiin. Kiva oli 
päästä pelaamaan Euroopan ko-
vimmassa sarjassa ja yhtä kovin-

ta vastustajaa vastaan. Ja oli nät-
tiä saada maali siihen heti! 

Todella ”heti”, sillä maalihan 
tuli ylivoimalla ensimmäisessä 
erässä ajassa 5.11. tasoittaen ti-
lanteeksi 1-1. Pari hyvää paikkaa 
tuli vielä tämän jälkeenkin. Pian 
ikimuistoisen maalin jälkeen oli-
vat some-kanavat ja valtakunnan 
ykkösmediat pullollaan Partasen 
kuvaa ja nimeä. Olihan se upe-
aa tarinaa, kun Suomi-sarjasta 
löydetään koronakaranteenissa 
oleville Jokeri-pelaajille tuuraaja 
ja tämä viileästi ensimmäisel-
lä KHL-laukauksellaan painaa 
kiekon viivasta verkkoon. Kun 
isoimmat päämediat ja TV-kom-
mentaattorit toistavat lukemat-
tomia kertoja sanat Suomi-sarja 
ja Porvoon Hunters, niin tämän 
suurempaa positiivista mainosta 
tuskin kukaan yksittäinen pelaa-
ja voisi seuralleen tuoda. Syystä 
voi sanoa Hunters-perheenjä-
senten olevan tästä niin iloisia, 
että toivomme vilpittömästi 
Mikalle terveyttä ja pitkää uraa 
kirkkaissa valoissa jatkossakin. 
Partanen ehti pelaamaan Hun-
tersin paidassa 6 ottelua tehoin 
5+10=15, mikä KHL-esityksen 
lisäksi vakuutti Vaasan Sportin 
johdon ja ammattilaiskaukaloon 
kuuluva mies sai lopulta liigaso-
pimuksen Vaasaan.

- Tiina Seppänen

Mika on huipputyyppi, joka 
on tuonut ammattimaisuut-
ta sekä positiivista ilmapii-
riä niin kaukaloon kuin sen 
ulkopuolelle. Mika istuu 
joukkueeseen todella hyvin 
ja jokainen näkee, kuinka 
hyvästä pelaajasta on kyse.”  
-päävalmentaja Mikko Juutilainen

Avauserässä SKA meni nopeasti johtoon, kunnes Mika Parta-
nen täräytti Jokerit tasoihin uransa ensimmäisessä KHL-pe-
lissään ensimmäisellä laukauksellaan. Partanen oli Matias 
Myttysen ja Joonas Järvisen ohella yksi Jokereiden kolmes-
ta koeajalle pikahälytyksellä tulleista pelaajista. Hän oli saa-
nut pelejä alle tällä kaudella aiemmin vain Suomi-sarjassa.”  
(jokerit.com, Jokerit-SKA 10.11.2020 otteluraportti)

Mika on tullut jengiin tosi 
nöyrällä asenteella. Sopeu-
tunut porukkaan todella 
hyvin. Erittäin vaatimaton, 
eikä tee itsestään mitään 
numeroa. Tuonut paljon ko-
kemusta koppiin, antanut 
itsestään todella paljon niin 
kopissa kuin jäälläkin. Hui-
kea ihminen, jolla sydän kul-
taa! <3 Arvostan ihmisenä ja 
kiekkoilijana todella paljon!”  
-joukkueenjohtaja Paula Palo-
kangas. 

MIKA PARTANEN
Syntynyt 18.10.1992
Laitahyökkääjä LW/RW,  
ampuu vasemmalta (L) 
Pituus ja paino: 188 cm, 95 kg 
Syntymäpaikka: Helsinki
Kasvattiseura: Hunters

Mika on jäänyt mieleen iloisena, taitavana junioripelaajana, 
joka oli innokas harjoittelija etenkin jäällä ja aina kaikissa 
treeneissä mukana. Laukaus oli jo nuoresta pitäen hyvä. 
Huomasi, että lätkä oli hänelle kaikki kaikessa. Sinä vuonna, 
kun voitettiin -92:ssa D1 tuplamestaruudet (AA + AAA), niin 
kyllähän se AAA Uudenmaan aluefinaalikin oli Mikan show.” 
-Hunters -92 päävalmentaja Harri Myllynen

Junnuajoilta muistan aina sen, että Tolkkisten ulkojäälle kun meni, 
niin pysty olee varma, että Mikan sieltä löytää ainakin. Jalkapalloa 
ja lätkää kun pelattiin samoissa jengeissä, niin muistaa myös sen, 
että oli kyseessä mikä tahansa laji, niin Parru veti aina täysiä ja ha-
lus olla paras. Lahjakas urheilija, ketä olen aina seurannut, vaikka 
onkin ollut samanikäinen kaveri. Hauskoja muistoja on paljon ja 
tämä Hunters-vierailu taas yksi lisää. Mutta toivon ja tiedän, että 
Mikaa pääsee vielä seuraamaan korkeammissa sarjoissa. Sinne 
minne todellakin kuuluu.”
- kapteeni Miika Runsala (tolkkislainen pelikaveri jo junioreissa -92  
ikäkausijoukkueessa). Lehtileikkeessä oikealla Miika, vasemmalla Mika.
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Uudenkarhea U22-sarja U22-sarja 2020–21
MAALIVAHDIT

Lauri Nykänen
Oiva Anttonen
Eetu Hyypiä

PUOLUSTAJAT

Jesper Olsson
Jan-Oskar Olsson
Tuomas Schali
Oscar Brygger
Aaro Wulff
Jerome Schellhammer

HYÖKKÄÄJÄT

Jani Rantanen
Miikka Surakka
Santeri Kanon
Ville Hilden
Ahti Peltonen
Jami Peltola
Ruu Kosonen
Jere Hormu
Aku Siira
Jani Hyvönen
Joel Puropaasi
Elmo Aarnimetsä

VALMENTAJA

Simo Hyypiä

JOUKKUEENJOHTAJA

Jukka Rantanen

Kausi 2019-20 päättyi kesken, 
kun COVID-19 keskeytti kaikki 
jääkiekkosarjat maaliskuussa. 
Meidän sarjasta jäi kolme otte-
lua pelaamatta. Samalla harjoit-
telukin päättyi. Jääkiekkoliitto 
oli talvella kertonut uusista 
tulevista sarjoista (U17, U19 ja 
U22 ylempi/alempi). Keväällä 
päätimme, ettei haeta ylempään 
lohkoon, koska pelaajien määrä 
ei ole riittävän suuri. 

Kesäkuun alussa oli mah-
dollista jatkaa jääharjoittelua ja 
osa pojista otti omiin nimiinsä 
jäävuoroja 2-3 kertaa viikossa 
Mäntsälästä ja joukkue harjoit-
teli yhdessä Urbaanilegendojen 
kanssa heinäkuussa kerran vii-

SARJAOHJELMA
http://www.tilastopalvelu.
fi/ih/serie/?season=2021&li-
d=80&did=9&stgid=7458&-
lang=fi

Kauden 2020-2021 syyskau-
den tavoitteeksi on olla 2 
parhaan joukossa.

Tällä hetkellä joukkueessa 
on 21 pelaajaa, 18 kenttäpe-
laajaa ja kolme maalivahtia. 

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

www.op.fi/omistaja-asiakas

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

kossa. Mukana näissä kesätree-
neissä oli useita tällä kaudella 
SM-liigaan osallistuvia pelaajia, 
kun heillä ei ollut kesäkuussa 
omia joukkueharjoituksia. Vauhti 
oli kesällä hyvä ja se oli hauskaa. 

Elokuussa, kun ilmoittau-
duttiin sarjaan, joukkueessa 
oli 11 pelaajaa ja 2 maalivahtia. 
Elokuun lopussa saatiin jouk-
kueeseen lisää pelaajia mm. 
Titaaneista, MTJ:sta ja Uplaker-
sista. Lisäksi joukkueelle saatiin 
kesällä vastuuvalmentajaksi 
Simo Hyypiä. 

Harjoittelu alkoi Porvoossa 
elokuussa kahdella viikkoharjoi-
tuksella yhdessä Urbaanilegen-
dojen kanssa. Syyskuusta alkaen 

harjoiteltiin kerran viikossa 
oman joukkueen kesken, sillä 
kukaan ei ollut armeijassa, niin 
pelaajia riitti. Keväällä on kolme 
pelaajaa menossa armeijaan ja 
se vaikuttaa joukkueen arkeen 
jonkin verran. Muuten harjoituk-
set ovat yhdessä Urbaanilegen-
dojen kanssa. Koko ajan ollaan 
oltu varpaillaan, vaikuttaako 
nykyinen tartuntatilanne kau-
teen ja toivotaan parasta sen 
suhteen. 

Alkusarja alkoi jo 12.9. ja 
kauteen lähdimme ilman yhtään 
harjoitusottelua. Sarja on men-
nyt hyvin tähän saakka. Nyt on 
pelattu 11 ottelua, joista 9 voit-
toa. Sarjassa on 8 joukkuetta ja 

jokaista vastaan pelataan 2 ker-
taa. Lisäksi Urbaanilegendojen 
peleissä on mukana maalivahti 
ja pelaajia, jolloin kaikki saavat 
enemmän pelejä. Muutamas-
sa pelissä on ollut edustuksen 
pelaajia mukana. 

Joukkueen tavoite on olla 
keväällä kovemmassa sarjassa ja 
tällä hetkellä näyttää siltä, että 
näin varmasti tapahtuukin. U22 
ylemmästä lohkosta 3 viimeistä 
joukkuetta tulee alemmaksi, 
joka mahdollisesti jaetaan 2 loh-
koon ja ennen joulua julkaistaan 
uudet sarjat.

- Jukka Rantanen, U22 GM



11

2020  2021

Urbaanilegendat pelasi ensimmäisen kautensa 2010-
2011 V-divisioonassa, joka tarkoittaa, että tällä kaudella 
vietetään 10-vuotista taivalta tällä joukkueella. Luon-
nollisesti, pelikokoonpano ja mukana olevat pelaajat on 
vuosien varrella vaihtuneet. Osa on ollut alusta alkaen 
mukana, osa on jo ehtinyt lopettaa ja muutama pelaaja 
on ehtinyt lopettaa ja aloittaa uudestaan. Olen erittäin 
tyytyväinen, että joukkue jatkaa aktiivisena aikuisten 
harrastekiekkoa Porvoossa.

Edellisellä kaudella joukkue ilmoittautui III-divi-
sioonaan ja tällä kaudella sarjataso on sama, mutta 
liiton uudistuksen mukaisesti sarjan nimi on eri. Tälle 
kaudelle yhdistettiin viime kauden alempi III-divisioo-
na ja IV-divisioona yhdeksi IV-divisioonaksi. Sarjassa 
pelaa tällä kaudella 21 joukkuetta ja runkosarjassa on 
pelejä 20. Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen vastustaja 
kohdataan vain kerran ja arvan mukaisesti joko kotona 
tai vieraissa. Kyseinen sarjajärjestely tuo mielenkiintoi-
sen lisän runkosarjaan, sillä samanlaista järjestelyä ei 
ole aiempina kausina ollut. Sarjan päätteeksi pelataan 
normaalisti playoffsit ja tällä hetkellä pisteitä on ke-
rättynä runkosarjassa jo enemmän kuin viime kaudella 
yhteensä, mutta playoff-viivan saavuttaminen vaatii 
tasaisempaa suorittamista peleissä.

Harjoittelu ja pelaaminen muuttuvissa elämäntilan-
teissa tarkoittaa, että toiminnassa ei välttämättä aina 
saavuteta sitä harjoittelun tasoa jota sarjassa parem-
min pärjääminen edellyttää. Toiminnassa olennaista 
tämän kauden ja tulevien kausien jatkuvuuden kannal-
ta on yhteistyö U22-joukkueen kanssa. Käytännössä 
joukkueet pelaavat molemmat omissa sarjoissaan ja 
toiminta on omissa joukkueissa, mutta ilman U22-yh-
teistyötä olisi IV-divisioonassa pelaaminen hankalaa. 
Yhteistyö mahdollistaa riittävän laajan harjoitteluringin 
sekä pelaajamäärän peleissä.

Edellisen kauden loppu, sekä tämän kauden alku 
- ja todennäköisesti loppukausikin - on jääkiekkohar-
rastuksen osalta erikoista aikaa. Tartuntatautitilanne on 
tuonut rajoitteita, mutta toiminnassa on onnistuttu ot-
tamaan huomioon tilanteen vaatimat erityistarpeet ja 
harrastusta on toistaiseksi saatu jatkaa. Luotetaan, että 
tekemällä asiat yhteisesti sovitun mukaisesti voidaan 
harrastustoimintaa jatkaa, niin vallitsevan tilanteen, 
kuin joukkueen lisävuosienkin osalta tulevaisuudessa
 
Liiraillen,
Jarno Orre, GM

10 vuoden Urbaanilegenda

Aaltonen Miiro, Aarnimetsä 
Elmo, Bagger Emil, Blom Tomi, 
Brygger Oscar, Hilden Ville, 
Hyypiä Eetu, Jussila Janne, Järvi 
Pasi, Kanon Santeri, Kotkavuori 
Tapani, Laakkonen Saku, Lindell 
Sebastian, Mäki Tero, Nykänen 
Lauri, Ollikainen Juha, Olsson 
Jan-Oskar, Orre Jarno, Parri Joo-
na, Pietiläinen Jussi, Pirttinokka 
Riku, Puropaasi Joel, Rantanen 
Jani, Rantanen Joel, Riivari 
Jere-Joonas, Siira Aku, Soininen 
Olli, Suomela Markus, Surakka 
Miikka, Turunen Alexander, Tölk-
kö Mathias, Veikkola Tuomas, 
Välimäki Iiro, Wirtanen Teemu

URBAANILEGENDOJEN SEURAAVAT OTTELUT

10.01.2021 Hawks – Urbaanilegendat Järvenpää
15.01.2021 Urbaanilegendat – KaVo Porvoo
22.01.2021 Urbaanilegendat – K-Espoo EKS Porvoo
23.01.2021 KelA HC – Urbaanilegendat Kellokoski
30.01.2021 Tiikerit – Urbaanilegendat Salmisaari 2
05.02.2021 Urbaanilegendat – KJT Haukat Porvoo
08.02.2021 KoPo – Urbaanilegendat Paloheinä 1
19.02.2021 Urbaanilegendat – LJK Porvoo
25.02.2021 LT Kings Team – Urbaanilegendat Matinkylä 3
05.03.2021 Urbaanilegendat – OKK Gröna Porvoo

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

Ilmoittaudu mukaan!
www.hunters.fi

Leijonakiekkokoulun 
kevätkausi 50€ 

/Jsp.fi
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