


Uutta jäähallia odotellessa
Otsikko antaa näillä nä-
kymin liiankin myönteisen 
kuvan jääurheiluseuroille. 
Jos nyt julkistettu Kokon-
niemen liikuntakeskuksen 
kehittämissuunnitelma hy-
väksytään muutoksitta, tu-
lee odottavan ajasta todella 
pitkä. Suunnitelmalla tavoi-
tellaan kokonaisratkaisua, 
missä lähes kaikki liikunta-
lajit ja -muodot ahdetaan 
keskeiselle alueelle muutta-
malla samalla merkittäväs-
ti muun muassa logistista 
saavutettavuutta. Mikäli tä-
män mastodonttisen suun-
nitelman toteuttaminen al-
kaa, niin liikuntakeskus tulee 
olemaan yhtä rakentamisen 
mylläkkää vuosikausia pu-
humattakaan siitä, milloin 
rakentaminen pääsee edes 
alkamaan. Tämä edellyttää 
asemakaavan teettämis-
tä ja lainvoimaan saatta-
mista ja vasta sen jälkeen 
varsinainen suunnittelu voi 
alkaa jonkun tai joidenkin 
yksittäisten kiireellisimpien 
hankkeiden osalta. Kun tä-
hän vielä lisätään harras 
ylioptimistinen toive mer-
kittävän ulkopuolisen rahoi-
tuksen tulevan muitta mut-
kitta, niin pessimistisimmät 
veikkaavat esimerkiksi uu-
den jäähallikokonaisuuden 
syntyvän ja avaavan ovet 
vasta 2030-luvulla.

Miten näin on päässyt 

käymään ja onko mitään 
muuta vaihtoehtoa olemas-
sa? Ensimmäiseen kysy-
mykseen on helppo vastata. 
Liikuntakeskuksen suunnit-
telun ohjaus on ollut vaati-
matonta, johon oikeat käyt-
täjät eli urheiluseurat eivät 
ole päässeet mukaan alus-
ta alkaen ja epäilen lisäksi, 
onko edes liikuntatoimen 
ammattilaisten mukanaolo 
ollut keskiössä. Ainoastaan 
valmiista ehdotuksesta on  
sitten kyllä juoksutettu seu-
roja kymmeniin lajikohtai-
siin workshoppeihin kyse-
lemään mielipiteitä. No se 
vaihtoehto siitä, mutta mi-
ten tästä eteenpäin? 

Kaupunginvaltuuston 
useassa aiemmin pääte-
tyissä taloussuunnitelmissa 
on vuosien ajan ollut kak-
si keskeistä hanketta: 40 
vuotta täyttävä Kokonhalli 
ja sen korvaava monitoimi-
halli sekä lisäksi 35 vuotta 
täyttävä usean remontin 
ja sulkemisen kokenut jää-
halli. Usein aiemmin jääur-
heiluseurojen keskuudessa 
verrattiin Kokonniemen 
jäähallia siihen, ettei edes 
Venäjällä ole näin huono-
kuntoista ja epäviihtyisää 
jäähallia olemassa. Aika on 
ajanut väistämättä tämän 
hallimme ohi kaiken sen ke-
hityksen mikä muualla Suo-
messa on vuosikausien ajan 

tapahtunut.  
Vaihtoehto on se, että 

tästä nyt laaditusta ko-
konaisuudesta irrotetaan 
omiksi erillisesti käynnis-
tettäviksi hankkeiksi niin 
Monitoimihalli (keskeiset 
palloilulajit ja yleisurheilun 
suorituspaikat) ja Jäähalli 
(kaksi kaukaloa koska ny-
kyinen purettaneen). Eri-
tyisesti tulisi miettiä olisiko 
mahdollista yhdistää nämä 
yhdeksi kokonaisuudek-
si, jolloin tekniset ja muut 
oheispalvelun tarpeet huo-
mioiden, voidaan yhteis-
käytöstä johtuen säästää 
merkittävästi rakentamisen 
kustannuksissa. Näiden kah- 
den kohteen sijoittaminen 
ja sen perusteella asema-
kaavan muuttaminen oma-
na prosessina onnistuu kyllä 
siten, ettei se estä liikunta-
keskuksen suunnittelun jat-
kamista ja toteuttamista ai-
kanaan muilta osin. Nyt on 
oikeastaan kyse vain poliit-
tisesta tahdosta, halutaan-
ko edellä olevien yhden/
kahden hallin osalta edetä, 
vai edetäänkö massiivisella 
suunnitelmalla, jonka to-
teutuminen vie aivan liian 
paljon aikaa muun muassa 
jääurheilun osalta.

Miksi nyt kohdistin 
kirjoitukseni tällä kertaa 
pääosin olosuhdeasiaan, 
enkä itse jääkiekkojoukku-

eisiimme edustusjoukkue 
etunenässä? Ensinnäkin 
kysymyksessä on jääkiek-
koilun tulevaisuus Porvoon 
talousalueella. Strategise-
na tavoitteena on nostaa 
edustusjoukkue liiton kor-
keimmalle tasolle eli Mes-
tikseen tällä vuosikymme-
nellä. Se edellyttää uuden 
jäähallin rakentamista ja sen 
myötä syntyvät vaadittavat 
olosuhteet ja tarvittavat 
taloudelliset reunaehdot 
paranevat. Toisena perus-
teena olosuhdepainotuk-
selle tässä yhteydessä on 
se, että edustusjoukkueen 
kokonaisvaltainen toiminta 
on nyt vahvoissa, määrätie-
toisissa ja ammattimaisis-
sa käsissä eli Pekka ”Peki” 
Siikalan, Tommy ”Emppu” 
Grönlundin, Ari Tirrosen, 
Paula Palokankaan, Guy 
Roosin ja Tommi Puoti-
lan. Sarjataulukon sijoitus 
ja pelatut ottelut puhuvat 
puolestaan jo tässä vai-
heessa kautta ja joka kausi 
huipentuu Huntersin osalta 
kevättalven playoffeissa ja 
toivon mukaan jopa finaa-
liotteluissa. Olkaa fanit ja 
tukijat joukolla mukana täs-
tä eteenpäinkin näkemässä, 
tukemassa ja viihtymässä 
ihan paikan päällä jännittä-
vien ottelujen myötä.  

- Välläri

Puheenjohtaja Markku Välimäki



Jokainen pelaaja Suomi-sarjassa tekee 12–14 -tuntista 
päivää, niinkö? Porvoon Huntersissa on kaksi opiskeli-
jaa, muut tekevän normaalin työpäivän lisäksi harjoitte-
lua tai pelaamista 3–4 tuntia päivässä (matkat ml.) 5–6 
kertaa viikossa. Liigapelaaja menee kerran päivässä hal-
lille yhdeksän tai kymmenen aikaan, vetää treenin noin 
90 min, jonka jälkeen seura tarjoaa ruoan. Pelipäivänä ei 
edes aina käydä ”aamujäällä”, pelipaikalle matkustetaan 
vähänkin pitemmän (300 km) reissun takia edellisenä 
päivänä, sunnuntait aina vapaat.

Suomi-sarjan pelaaja viettää vapaata maanantaisin, 
muina päivinä hän raahautuu hallille työpäivän jälkeen. 
Pelireissuille lähdetään aina samana päivänä, vaikka 
Porvoosta Ouluun tai Kalajoelle. Tuplapelejä on lähes 
joka viikonloppu. Hallilla vaatimustaso on sama, kuin lii-
gajoukkueella, periksi ei anneta. Suomi-sarjassa ei ole 
omia ”fyssareita”, kuntovalmentajia tai videovalmen-
tajia, eikä muitakaan ylimääräisiä virtuooseja. Budjetit 
”paukkuu”, osa pelaajista maksaa tästä lystistä ja hoitaa 
itse itsensä, että pystyy pelaamaan ja harjoittelemaan. 
Asenne ja rakkaus lajiin täytyy olla tapeissa.

Porvoossa asiat ovat hyvin ja pelaajat sitoutuneita. 
Taustavoimat ovat mahdollistaneet pelaajille mutkatto-
man arjen. Pelaaminen ei maksa, varusteita ja mailojakin 
saa tarvittaessa. Valmennuksen tehtävä on luoda sellai-

nen ilmapiiri, jossa kaikki viihtyvät ja hallille on muka-
va tulla, jäällä tapahtuvasta vaatimustasosta tinkimät-
tä. Voittamaan pelejä kumminkin kaikki Suomi-sarjan 
pelaajat ovat tulleet. Yksi tärkeimmistä asioista Suo-
mi-sarjajoukkueessa on arvot ja niiden noudattaminen. 
Kun joukkueella on yhteiset arvot (yhdessä päätetyt) ja 
kaikki sitoutuvat niitä noudattamaan, arki on helpom-
paa kaikille.

Porvoo on muuttovoittokaupunki, joka mahdollis-
taa tulevaisuudessa Huntersin pelaamisen Mestiksessä 
esimerkiksi vuonna 2027-28, mikäli taustavoimat myös 
junioripuolella tekevät hartiavoimin töitä. Lisäksi tarvi-
taan vanhan hallin tilalle Mestiksen täyttävä uusi areena. 
Siinä kaupungin päättäjille pohtimista. Porvoo on sel-
keästi urheilukaupunki. Salibandy on nosteessa, jääpal-
lo porskuttaa, lätkä on nosteessa, futiksen junnutoimin-
ta on loistavaa, taitoluistelijat treenaavat joka päivä jne. 
Nyt pitää vain puristaa olosuhteet paremmiksi ja antaa 
mennä päätyyn asti useammassa lajissa.

Arvostan!

Hunters-päävalmentaja
Pekka Siikala

Liigapelaaja,  
tervetuloa Suomi-sarjaan!

Päävalmentaja Pekka Siikala
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Tavoitteet kaudelle 
2021–2022
Joukkueen tavoitteiden asettaminen ei ole ihan yksin-
kertainen projekti. Tavoitteet muotoutuvat joukkueen 
yhteisistä tekijöistä, jotka voidaan päättää vasta, kun 
joukkue on lopullisessa muodossaan. Kauden 2021–22 
tavoitteiden asettaminen oli vahvasti sidoksissa jouk-
kueen rakentamiseen. 

Joukkueen rakentaminen alkoi valmentajasopimuk-
sen allekirjoittamisesta maaliskuussa 2021. Joukkueen 
rakentamista pelaajien osalta vaikeutti huomattavasti 
koronan keskeyttämät sarjat. Pelaajien tarkkailu ke-
vään aikana oli lähes mahdotonta, kun pelejä ei ollut.

Asetin itselleni aikataulun siitä, miten tällaisessa 
poikkeustilanteessa joukkue rakennetaan ja tavoitteet 
asetetaan. Alla on kuvattu lyhyesti aikataulu ja pääval-
mentajan toimet ennen 11.9.2021 asetettuja lopullisia 
tavoitteita.

Huhtikuu
Huhtikuun aikana soitin läpi kaikki edellisen kauden 
pelaajat ja tiedustelin halukkuutta jatkaa joukkueessa. 
Soittokierroksen perusteella sain hyvän kuvan jouk-
kueen ”tilasta” ja pelaajien ajatuksista tulevaa kautta 
varten. Erillisen palaverin kasvotusten pidin joukkueen 
kapteenin kanssa, jossa avasimme toisillemme ajatuk-
sia pelaajan ja valmentajan näkemyksistä.

Toukokuu – kesäkuu
Toukokuun aikana tutustuin johtoryhmään, toimin-
taympäristöön ja sovittiin toimintatavoista johtoryh-
män kanssa. Pidimme muutaman jääharjoituksen, joi-
den aikana tutustuin paremmin pelaajiin ja sain lisää 
näkemyksiä pelaajien mielipiteistä joukkueen toimin-
nasta. Toukokuun aikana tehtiin myös useita pelaaja-
sopimuksia niiden kanssa, jotka olivat valmiita sitoutu-
maan toimintaan.

Elokuu
Elokuussa aloitettiin harjoittelu ja pelaajahankinnat 
suoritettiin loppuun. Elokuu oli tärkeää aikaa valmen-
nukselle, jonka tehtävä oli luoda toimintaympäristö, 

jossa arki olisi kunnossa. Jokaisen pitää viihtyä, terveh-
tiä, hymyillä, jotta hallille on mukava tulla. Tällaisen ym-
päristön luomisessa on tärkeää oma esimerkki ja toimin-
ta. Arjessa piti ottaa huomioon se, että joukkueessa on 
eri elämäntilanteissa olevia pelaajia, oli nuoria, vanhem-
pia, työssä käyviä, opiskelijoita, jne. kaikkien näiden yh-
teen sovittamisessa oli omat haasteensa. Valmennuksen 
tulisi yrittää ymmärtää kaikkia elämäntilanteita ja siihen 
yhdistetty jääkiekon pelaaminen. Elokuun aikana kävin 
jokaisen pelaajan kanssa henkilökohtaisen palaverin 
heidän omista tavoitteistaan ja miten niihin päästäisiin 
tällä kaudella.

Syyskuu
Syyskuussa tehtiin viimeiset pelaajasopimukset ja jouk-
kue oli paperilla valmis. Paperilla joukkue näytti hyvältä, 
mutta vielä oli edessä ehkä tärkein keskustelu joukku-
een kanssa. Joukkueella pitää olla yhteiset arvot, yhtei-
nen tavoite ja joukkueen pitää sitoutua yhdessä sovit-
tuihin asioihin. 

Johdin joukkueelle arvokeskustelun 11.9.21, jonka 
perusteella joukkueessa määriteltiin yhdessä VASTUU, 
INTOHIMO ja KUNNIOITUS yhteisiksi arvoiksi ja mitä 
mikäkin osa-alue joukkueessa tarkoittaa päivittäisessä 
toiminnassa. Joukkue otti arvot hyvin vastaan ja niiden 
vaatiminen ja noudattaminen on jokaisen tehtävä. Sa-
massa palaverissa joukkue asetti urheilulliset tavoitteet.

Joulukuu
Tällä hetkellä joukkue on sarjan kärkipaikalla ja toimin-
ta on äärimmäisen sitoutunutta. Uskon, että joukkueen 
menestys pohjautuu pitkälle näiden yhteisten arvojen 
noudattamiseen, kun pidämme ne jatkuvasti mukana 
arjessa.

Hunters-päävalmentaja
Pekka Siikala
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Viime kausi loppui joukkueelta aikaisin, iso nälkä jäi. Joukkue nollasi kauden, ke-
sän aikana treenattiin valmentajien tekemien ohjelmien mukaisesti. Uusi valmennus 
rakensi joukkuetta läpi kesän ja elokuussa oli vuorossa iloinen jälleennäkeminen. 
Aloimme harjoittelemaan kohti joukkueen asettamia tavoitteita, Mestaruus 2022!

Joukkue ei ole antanut näiden aikojen olla esteenä, vaan ajat ovat opettaneet 
meitä paljon. Vuosi 2021 on pian vaihtumassa vuoteen 2022 ja elämme edelleen 
haasteellisia aikoja. Meillä on turhan usein taipumusta ajatella asioita huonompina, 
kuin ne oikeasti ovatkaan. Lähdetään ehkä liian usein vain selviytymään, vaikka tosi 
asiassa voitaisiin olla voittajia. Muistetaan, että maailma on täynnä ihania asioita, te 
kannattajat olette yksi niistä. Yksin sitä ehkä turhan usein lähtee luovuttamaan ja 
turhautuu. Ystävien, läheisten, 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 kans-
sa. Ennen kaikkea, muistakaa toisianne, olkaa kiitollisia siitä, mitä teillä on. Meillä 
on joukkueessa loistava yhteishenki ja haluamme luoda tälle yhteisölle jotain, mitä 
Porvoossa tällä hetkellä kaivataan: unelmia, uskoa ja menestystä. Eilen kaadoimme 
kärkijoukkueen kotona ja saimme siitä lisäpotkua. Muistetaan, että pimeän syksyn 
jälkeen tulee kevät ja valoa. Kohti valoa ja kevään finaalipelejä mennään. 

Joukkue toivottaa kaikille Lämmintä ja Rauhaisaa Joulua, sekä terveyttä vuodelle 
2022. Pidetään itsestämme ja läheisistämme huolta. 

 
- Runsis ja Paula

Yhdessä kohti  
unelmaa

Kapteeni Miika Runsala ja joukkueenjohtaja Paula Palokangas

08.01.2022 Porvoo 16:00 Hunters – Raahe-Kiekko

09.01.2022 Porvoo 16:00 Hunters – Laser HT

15.01.2022 Seinäjoki 16:00 S-Kiekko – Hunters

16.0.1.2022 Pori 17:30 Karhu HT – Hunters

21.01.2022 Porvoo 18:30 Hunters – Titaanit

22.01.2022 Porvoo 16:00 Hunters – Riemu

28.01.2022 Järvenpää 18:50 Haukat – Hunters

RUNKOSARJAN OTTELUT ennen jatkosarjaa

Perustettu 1974. Sanoinkuvaamatonta valokuvaustyötä jo yli 40 vuotta.
www.studiolindell.fi



Suomi-sarja  
2021–2022

Näin pelataan

Runkosarjassa pelataan 
14 joukkueen kaksinker-
tainen alkusarja (26 ot-
telua). Seitsemän (7) 
parasta pääsee yksinker-
taisena pelattavaan ylem-
pään loppusarjaan, loput 
seitsemän (7) yksinker-
taisena pelattavaan alem-
paan loppusarjaan.

 Suomi-sarjan pudo-
tuspeleihin pääsee 10 
joukkuetta (ylemmän 7 
sekä alemman 3 parasta), 
13.–14. sijoittuneet jatkavat 
Suomi-sarjan karsintoihin.

 Villi kortti -kierroksella 
pelataan paras kolmesta 
-järjestelmällä ottelupa-
rein 7.- al 3. ja al 1. – al. 
2. Otteluparien voittajat 
puolivälieriin ja heidät si-
joitetaan kaavioon sijoille 
7.-8. runkosarjan mukai-
sessa järjestyksessä.

 Suomi-sarjan puolivä-
lieriin pääsee 8 joukkuetta. 
Puolivälierät pelataan ot-
teluparein 1.–8., 2.–7., 3.–6. 
ja 4.–5. Ottelut aloitetaan 
runkosarjassa paremmin 
sijoittuneen kotikentällä ja 
jatkoon pääsyyn tarvitaan 
kolme voittoa (pelataan 

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

1 Hunters 19 15 1 0 3 97 - 42 55 47 2,47

2 D-Kiekko 18 14 1 0 3 106 - 48 58 44 2,44

3 Pyry 16 13 0 0 3 96 - 47 49 39 2,44

4 Muik Hockey 19 13 0 0 6 72 - 66 6 39 2,05

5 JHT 17 10 0 4 3 100 - 55 45 34 2,00

6 Raahe-Kiekko 17 8 2 2 5 69 - 59 10 30 1,76

7 Haukat 18 8 2 1 7 58 - 57 1 29 1,61

8 HCIK 19 8 1 1 9 63 - 71 -8 27 1,42

9 Riemu 19 6 3 0 10 78 - 87 -9 24 1,26

10 Karhu HT 18 5 1 3 9 62 - 85 -23 20 1,11

11 Titaanit 19 4 2 0 13 47 - 78 -31 16 0,84

12 S-Kiekko 19 3 1 2 13 48 - 83 -35 13 0,68

13 HC Giants 18 2 1 2 13 60 - 107 -47 10 0,56

14 Laser HT 18 2 1 1 14 45 - 116 -71 9 0,50

Suomi-sarja 13.12.2021 

# PELAAJA,  
PELIPAIKKA

O M S P

1 Mallenius Patrik, H 16 8 21 29

2 Leppänen Oscar, H 19 12 13 25

3 Kukkonen Joakim, H 16 11 14 25

4 Leppänen Emil, P 19 3 22 25

5 Runsala Miika, H 19 11 8 19

6 Kitunen Markku, H 17 9 6 15

7 Soloviev Evgeni, H 19 5 8 13

8 Matilainen Eetu, H 14 2 11 13

9 Björkbacka Nico, H 9 7 5 12

10 Jokela Jami, P 11 3 7 10

11 Kukka Eetu, H 12 6 3 9

12 Manninen Jere, H 19 6 3 9

13 Terho Vikke, H 18 4 3 7

14 Santala Jimi, P 8 1 6 7

15 Kettunen Sampo, H 16 1 6 7

16 Runsala Teemu, H 17 1 6 7

17 Johansson Kevin, H 9 3 3 6

18 Rantanen Jani, P 19 2 4 6

19 Kaartinen Joonas, H 19 1 5 6

20 Laitinen Aleksi, P 19 0 6 6

21 Pennanen Elias, P 9 1 2 3

22 Pulkkinen Jere, P 6 0 1 1

23 Hilden Teemu, H 1 0 0 0

24 Melkinen Otto, H 2 0 0 0

25 Kukkohovi Lari, MV 9 0 0 0

26 Kanon Santeri, P 11 0 0 0

27 Samokhvalov Igor, MV 13 0 0 0

28 Tammi Niko, MV 16 0 0 0

Hunters-pistepörssi  
13.12.2021

paras viidestä -järjestel-
mällä). Voittajat jatkavat 
välieriin. Välierät aloitetaan 
runkosarjassa paremmin 
sijoittuneen kotikentällä. 
Jatkoon päässeistä runko-
sarjassa parhaiten sijoittu-
nut kohtaa runkosarjassa 
heikoimmin sijoittuneen ja 
toiseksi paras kohtaa toi-
seksi heikoimman. Kolme 
voittoa (pelataan paras 
viidestä -järjestelmällä) 
välierissä saavuttaneet 
joukkueet selviytyvät Mes-
tiksen karsintoihin, joiden 
pelaamistapa vahvistetaan 
myöhemmin.

 Sarjapaikka kaudeksi 
22–23 vaatii Suomi-sarjan 
lisenssiehtojen täyttämi-
sen kaikkien seurojen osal-
ta.

 Suomi-Sarjan karsin-
tojen pelaamistapa pää-
tetään kun joukkueet ovat 
selvillä. II-divisioonista 
karsintoihin pääsevät etu-
käteen nousuhalukkuuden 
ja sitoumuksen antaneet 
seurat, jotka voittavat 
oman II divisioonan loh-
konsa runkosarjan.

© finhockey.fi

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

RUNKOSARJAN OTTELUT ennen jatkosarjaa
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EDUSTUSJOUKKUE SUOMI SARJA

1

48

53 16

22 24

81 8
LARI KUKKOHOVI

MAALIVAHTI, L
24.05.1996

186 cm / 90 kg 

SANTERI KANON
PUOLUSTAJA, L

13.06.1999
180 cm / 80 kg 

ELIAS PENNANEN
PUOLUSTAJA, L

09.04.2000
170 cm / 65 kg 

JERE MANNINEN
HYÖKKÄÄJÄ, L

27.12.1998
189 cm / 72 kg 

74
EETU MATILAINEN

PUOLUSTAJA, L
07.03.1999

172 cm / 77 kg 

ALEKSI LAITINEN
PUOLUSTAJA, L

22.01.1998
181 cm / 78 kg

JANI RANTANEN
PUOLUSTAJA, L

15.09.1999
180 cm / 74 kg

NIKO TAMMI
MAALIVAHTI, L

01.08.1998
179 cm / 79 kg

58
EEMIL LEPPÄNEN
PUOLUSTAJA, L

30.08.1995
175 cm / 80 kg

JAMI JOKELA “A”
PUOLUSTAJA, R

25.08.1993
177 cm / 80 kg

44
JERE PULKKINEN ”A”

PUOLUSTAJA, L
14.11.1994

188 cm / 96 kg 

A

A

72
IGOR SAMOKHVALOV

MAALIVAHTI, R
18.02.2000

185 cm / 85 kg 



Kuvat Studio Lindell 

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

OSCAR LEPPÄNEN
HYÖKKÄÄJÄ, L

26.05.1995
188 cm / 85 kg 

FRANZ SEDOFF
HYÖKKÄÄJÄ, L

15.12.1999
190 cm / 90 kg  

(syyskausi armeijassa)

28
VIKKE TERHO

HYÖKKÄÄJÄ, L
27.07.1995

178 cm / 80 kg

18
JOAKIM KUKKONEN

HYÖKKÄÄJÄ, L
30.01.1996

183 cm / 80 kg

50
PATRIK MALLENIUS

HYÖKKÄÄJÄ, R
18.01.1996

180 cm / 86 kg

56
TEEMU RUNSALA
HYÖKKÄÄJÄ, L 

27.02.1995
187 cm / 87 kg

55
NICO BJÖRKBACKA

HYÖKKÄÄJÄ, L 
08.07.1996

184 cm / 92 kg

32
SAMPO KETTUNEN

HYÖKKÄÄJÄ, L
16.07.1998

173 cm / 83 kg

46
MIIKA RUNSALA “C”

HYÖKKÄÄJÄ, L
10.07.1992

188 cm / 96 kg

C

57
EETU KUKKA

HYÖKKÄÄJÄ, R 
28.03.2000

188 cm / 90 kg



PEKKA SIIKALA
päävalmentaja 

TOMMY GRÖNLUND
valmentaja 

4

GUY ROOS
huoltaja

PUOTILA TOMMI
huoltaja

96 98
JEVGENI SOLOVIEV 

HYÖKKÄÄJÄ, L 
09.03.1993

181 cm / 82 kg

MARKKU KITUNEN
HYÖKKÄÄJÄ, L 

16.02.1999
174 cm / 83 kg

PAULA PALOKANGAS
joukkueenjohtaja

Junioriseuran 
tervehdys
Vaikeiden ja poikkeuksellisten jääkiekkokausien jälkeen on ilo huomata,  
kuinka joukkuelaji nimeltään jääkiekko on taas palannut vauhdikkaana  
Porvoon jäähalleille. Reilun puolentoista vuoden poikkeusolosuhteiden  
jälkeen on todella mukava nähdä taas myös edustusorganisaation ihmisiä,  
harjoituksia ja pelejä jäähallilla!

Tämän kauden Hunters Edustus näkyykin sivusta seuraajalle raikkaana ja urheilullisena joukkueena. 
Olen myös havainnut tyytyväisenä, kuinka avoimesti ja samaan seurayhteisöön kuuluvana edustuksen 
uusi valmennustiimi on Porvoon jäähallille saapunut. Meille junioriseuran edustajille ja jäsenille sillä 
on valtavan suuri merkitys, kun hallilla moikataan toisiamme ja mahdollisuuksien mukaan vaihdetaan 
nopeat kuulumiset!

Lisäksi pidän upeana asiana, että edustuksen rinkiin ja harjoituksiin on kutsuttu myös Porvoon 
omia pelaajia. Nämä asiat antavat junioriseuran vanhemmille junioreille lisämotivaatiota omaan kehit-
tymiseen, kun tiedetään, että ei ole poissuljettua päästä kokeilemaan edustusjoukkueen harjoituksiin 
Suomi-sarjan ehdottoman kärkipään joukkueen vauhtia ja tekemistä. Me junioriseurana haluamme 
kehittää systemaattisesti omaa toimintaamme niin, että tulevaisuudessa pystyisimme tarjoamaan 
säännöllisesti junioreita edustusjoukkueen rinkiin mukaan, joko paluumuuttajana yhteistyöseuroista, 
tai miksei jopa suoraan vanhemmista juniorijoukkueista.

Lähikuukausina saanemme vihdoin suuntaviivoja ja aikataulua nykyaikaisen jäähallin rakentamisen 
osalta. Jäähallin pääkäyttäjäseurojen edustajien mahdollisuus on myös osaltaan vaikuttaa, että Koko-
niemen alueen erinomaisia ja jo nyt monipuolisia puitteita ei rakennettaisi liian täyteen ja käytännössä 
toimimattomaksi rakennusrykelmäksi. 

Hunters-jääkiekkoseura ja -yhteisö täyttää kiekkokaudella maaliskuussa kunnioitettavat  
25 vuotta. Junioriseuran puolesta toivon, että voisimme yhdessä suunnitella, kuinka juhlistamme  
tätä neljännesvuosisadan matkaa sen ansaitsemalla tavalla.

Hyvää jääkiekkokauden 2021–2022 jatkoa, hallilla nähdään!

Juha Aaltonen, puheenjohtaja

Hunters Juniors ry 



Olimme uudessa tilanteessa, 
kun Porvoossa 1996 lopulla pää-
tettiin yhdistää Smilen, ToBKn, 
PHTn ja PHT Frendien jääkiek-
kotoiminnot yhteen uuteen seu-
raan vuoden 1997 alussa. Päätös 
oli seuroissa ymmärrettävissä, 
mutta sen jälkeen vasta alkoi 
todellinen työ, kun jokaisella 
seuralla oli ollut oma toimin-
takulttuurinsa, joka tietysti oli 
hieman ”parempi” kuin toisen 
seuran. Tällöin oli suuri tarve löy-
tää uutta perustettavaa seuraa 
johtamaan joku, joka ei leimau-
tunut selkeästi yhdenkään seu-
ran omaksi henkilöksi. Omaan 
jääkiekkotaustaani kuului Smi-
len junioreissa pelaaminen ja 
toiminta poikani joukkueenjoh-
tajana ToBKn junioreissa. Lisäk-
si olin ollut aktiivisesti mukana 
Jääkiekkoliiton klubitoiminnassa 
työtehtävieni kautta. Ja näin va-
linta uuden seuran puheenjohta-
jaksi kohdistui minuun.  

Lisähaasteina meillä oli tuol-
loin myös jäähallia käyttäneiden 
seurojen varsin huono yhteistyö 
ja pula katetusta jääajasta Por-
voossa. Ehkä suurin ongelma oli 
jääkiekkoilijoiden ja taitoluisteli-
joiden vastakkainasettelu. Mei-
dän tuli löytää mahdollisimman 
nopeasti yhteinen toimintakult-
tuuri uuden seuran sisällä ja jää-
hallin muiden käyttäjien kanssa 
sekä pohtia, miten saisimme 
katettua hallin vieressä oleva 
tekojäärata.

Yllä olevat haasteet pää-
tavoitteena käynnistimme toi-
mintaamme, jonka seurauksen 
vuoden 1999 alussa saimme 
käyttöömme katetun nuoriso-
hallin, junnujen mielestä ”pakas-

Ensimmäisen puheenjohtajan  
terveiset – Hunters 25 vuotta

Huntersin ensimmäinen puheenjohtaja Jorma Wiitakorpi

tehallin”, mutta joka tapauksessa 
katetun tilan, jossa ei vesisade 
tai paukkupakkanen haitannut. 
Tämä projekti toteutettiin kau-
pungin, Huntersin, PTL:n, muiden 
jääurheiluseurojen sekä sponso-
rien yhteistyönä. 

Olimme halliprojektin aika-
na lisäksi kehittäneet Huntersin 
ja PTL:n yhteistyötä. Itsekin toi-
min mm. PTL:n hallituksen vara-
puheenjohtaja. Perustamamme 
Jääurheilun Tuki ry oli vastuul-
linen yhdessä kaupungin kans-
sa uudesta hallista ja hoiti myös 
jäähallin kioskia.  Olin tuolloin 
mukana Jääkiekkoliiton Uuden-
maan alueen toiminnassa ja sain 
useamman kerran vastata kysy-
mykseen, miten saitte tuon uu-
den hallin noin nopeasti aikaan 
ja kuinka on mahdollista hyvä yh-
teistyö taitoluistelijoiden kanssa?   

Me saimme alussa toimin-
taamme mukaan uusia osaavia 
henkilöitä, jotka omalla panok-
sellaan toivat uutta ajattelua 
porvoolaiseen jääkiekkoon. Jää-
kiekon maailmanmestari Nikolai 
Putsckov toimi edustusjoukku-
een valmentajana ja loi omal-
la auktoriteetillaan ”tekemisen 
meiningin”. Ensimmäiseksi juni-
oripäälliköksi tuli Samu Kuitunen 
(nykyisin Classicin päävalmen-
taja), jonka kanssa laadimme 
Huntersiin ns. tikapuumallin ju-
nioritoiminnan kehittämiseen. 
Samoin suunnittelimme Samun 
kanssa koulutusjärjestelmää, 
jonka myötä saisimme lisättyä 
joukkueisiin porvoolaista val-
mennusosaamista. Samun jäl-
keen junioripäälliköksi tuli Timo 
Pohjanpelto, joka on edelleenkin 
aktiivisesti mukana Huntersin 

toiminnassa. Voin ilokseni tode-
ta, että tuolloin meillä oli myös 
naisten ja tyttöjen joukkueet. 
Jutta Berg valittiin silloin ensim-
mäisenä naisena kautta aiko-
jen Jääkiekkoliiton Uudenmaan 
alueen hallitukseen.  Meillä oli 
vahvaa tasa-arvoa jo silloin. Kai-
ken toiminnan perustana olivat 
eri joukkueiden aktiiviset vapaa-
ehtoiset ihmiset.

Noihin vuosiin kuuluivat 
myös lätkän MM-valmentaja 
Curt Lindströmin ja maajouk-
kuevalmentaja Hannu Aravirran 
Porvoon vierailut, joiden myötä 
saimme hieman lisää positiivista 
energiaa omaan toimintaamme.    

Olen usein todennut, ettei 
kukaan saa yksin mitään todel-
lista aikaan, mutta hyvällä jen-
gillä on mahdollista saada toteu-
tettua lähes mitä tahansa. Olen 
edelleen kiitollinen hyvästä yh-
teistyöstä Huntersin hallitukses-
sa. Opin paljon niiltä ihmisiltä, 
joiden kanssa sain silloin toimia. 
Tärkeä osa onnistumista olivat 
ns. Huntersin pelisäännöt, jotka 
loimme hallituksen ja joukkueen-
johtajien yhteistyönä. Samoin 
silloisen PTL:n puheenjohtaja 
Tuula Kallion kanssa meillä syn-
tyi varsin nopeasti yhteinen tah-
totila, kuinka keskinäistä yhteis-
työtä tulee kehittää paikallisen 
jääurheilun näkökulmasta.

Kaupungin sivistystoimen 
ja erityisesti liikuntatoimen pa-
noksella oli iso merkitys edel-
lisen halliprojektin onnistumi-
sessa. Itselleni on tullut usein 
myöhemmin mieleen kysymys, 
miksi emme kykenisi jatkossa-
kin vastaavaan nopeaan toi-
mintaan. Meillä on jäähalli tullut 

käyttöikänsä päähän ja se on ol-
lut jo muutamia kertoja käyttö-
kiellossa. Jääkiekko on Suomen 
suosituin urheilulaji ja muutkin 
jääurheilulajit mm. muodostel-
maluistelu keräävät Porvoossa 
laajoja joukkoja sekä kilpailu- 
että harrastusmielessä. Tässä on 
nyt kaupungin päättäjillä seuraa-
va tärkeä näytönpaikka yhdessä 
seurojen kanssa. Uuden hallin 
valmistumien ei voi odottaa seu-
raavaa viittä vuotta.     

Hunters Edustus, joka on 
Porvoon jääkiekon ”lippulaiva” 

ja Hunters Juniorit ovat tällä 
hetkellä kaksi erillistä yhdistys-
tä, mutta näiden hyvällä ja toi-
mivalla yhteistyöllä onnistumme 
viemään porvoolaista jääkiekkoa 
eteenpäin, kunhan saamme hal-
liolosuhteet kuntoon. 

Hallilla tavataan ja viihdytään 
hyvän porvoolaisen jääkiekon 
parissa! 

- Jorma Wiitakorpi

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 
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Syksyllä päätimme, että koska osa pelaajista on armeijassa, niin ei mennä U22-sarjaan ja joukkue ilmoitettiin Etelä alueen IV sarjaan 
lohkoon 1.  Joukkue on yhdistelmä pelaajia viime kauden U22 ja Urbaanilegendoista. Myös edustuksen pelaajia on ollut muutamassa 
pelissä mukana.

Sarjaa on pelattu 9 peliä, joista tullut kolme voittoa, kaksi tasapeliä ja neljä tappiota. Sijoitus on 6. tällä hetkellä. Alkusarjan viimei-
nen peli pelattiin perjantaina 10.12. Mäntsälän Jäätiikereitä vastaan. Kun alkusarja on pelattu, niin 2 lohkoa yhdistetään ja lohkojen 5 
parasta pelaavat jatkopelit omassa sarjassaan ja loput 11 joukkuetta toisessa sarjassa. Syksyn kaikki pelit ovat olleet viikonloppuisin.

- Jukka Rantanen, joukkueenjohtaja

Hunters Team -harrastejoukkue

/Jsp.fi

MAALIVAHDIT

NYKÄNEN Lauri
ANTTONEN Oiva
ORRE Jarno

PELAAJAT

VASTUUVALMENTAJA

HYYPIÄ Simo

JOUKKUEENJOHTAJA

RANTANEN Jukka

RINNE Niko ”A”
WULFF Aaro
JÄRVI Pasi
VUORINEN Ville
BAGGER Emil
LAITINEN Atte
MANSNER Wilhelm
JOHANSSON Kenneth
AARNIMETSÄ Elmo
KANON Tommi
PESONEN Matti
SCHALI Tuomas
PELTONEN Ahti ”C”
LINDELL Sebastian
BRYGGER Oscar
PARRI Joona 
HILDEN Ville
OLSSON Jan-Oskar
OLSSON Jesper
KOTKAVUORI Tapani
SOININEN Olli
SUOMELA Markus
RANTANEN Jani (edustus)
KANON Santeri (edustus)

Kiivaasti treenejä. Hikeä, 
punnerruksia, luisteluvoi-
man kehittymistä, lau-
komisen tarkkuutta ja 
taklauksen voimakkuutta. 
Tauko. Lihasten pienen-
tymistä, kunnon heikenty-
mistä, taitojen haihtumista. 
Onneksi aloitin elokuussa 
uudelleen jääkiekon har-
rastamisen viiden vuoden 
tauon jälkeen. Paluu junnu-
ajoilta kaukaloon kamojen 
kera oli kuitenkin osittain 
haasteellista ja vieläkin on 
hakemista.
  En väitä olevani mestari-
pelaaja - päinvastoin. Syö-
töt karkaavat välillä min-
ne sattuu, keskittyminen 
on muualla ja pelaaminen 
ei ole läheskään huippu-
tasoa. Motivaatio laskee 
ajoittain (ehkä huonon 
suorituksen takia), mutta 
palaa nopeasti uudelleen. 
Nautin silti lätkän pelaa-
misesta – erityisesti luiste-
lusta, pienestä kankeudes-
tani huolimatta. Jostain 

Tauon jälkeen puhtia  
lätkään

kumman syystä kroppani 
taipuu paremmin tanssi-
lattialla kuin jääkiekkokau-
kalossa peliasennossa. Sen 
muuttamiseksi tarvitaan li-
sää treeniä jäällä ja sen ul-
kopuolella sekä venyttelyä 
ja palautumista.
  Nimenomaisesti omien 
vahvuuksien ja heikkouk-
sien tunteminen johtaa 
hyvään lopputulokseen. 
Jääkiekon harrastamisen 
aloittaminen uudelleen 
kehitti niiden tunnistamis-
ta. Niiden muokkaaminen 
vaatii aikaa – ja sitä juuri 
löytyy ajoittain niukas-
ti. Opiskelut ovat vielä 
kesken, työt yrittäjänä ja 
muu vapaa-aika täyttävät 
kalenteria myös aika me-
hevästi. Jääkiekolle löy-
tyy kuitenkin aina aikaa 
enemmän tai vähemmän. 
Taukoja saa pitää, eikä ne 
ole pahasta. Tämän vuoksi 
kannustan ehdottomasti 
jokaista miettimään, olisi-
ko lätkän harrastaminen 

itselleen vaihtoehto nos-
tattaa kuntoa ja heittää 
stressit nurkkaan.
  Tämän nopeatempoisen 
lajin harrastaminen vaa-
tii kunnolliset tilat, joissa 
sitä harrastaa. Porvoo on 
onnistunut sijoittamaan 
eri puolille kotikaupun- 
kiamme ulkojääkenttiä. 
Niiden puitteet ovat oikein 
laadukkaita ottaen huo-
mioon ulkojään ylläpidon 
vaatimukset ja tarveniuk-
kuuden. Kokonniemen jää-
halliin on mukava mennä, 
vaikkakin katsojille se ei 
ehkä ole Suomen parhain-
ta laatua. Ergonomisesti 
huonot - selkänojattomat 
- katsomot, ajoittaiset 
puiset näköesteet ja kun-
nollisten ravitsemistilojen 
puuttuminen voi heiken-
tää yleisön saamista kat-
somaan paikallista lätkää.
  Voimme ottaa inspiraatio-
ta esimerkiksi Tampereen 
uudesta Nokia Areenasta 
unohtamatta nuorisojää-

hallin kohtaloa. Kaksi uutta 
kaukaloa runsaine pelaaji-
neen ja hyvine puitteineen 
on paras vaihtoehto tule-
vaisuuden kannalta.

Tommi Kanon, Porvoo
Hunters Team -pelaaja



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.
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Kuva: Marko Enberg

RANTANEN Jukka

99,8

“AUTOSALPA 
SOPIMUS ON 
JOUSTAVA TAPA 
LIIKKUA!”
Autosalpa Sopimus yhdistää yksityisleasingin 
ja osamaksun parhaat puolet. Voit hankkia 
tarpeisiisi sopivan auton huolehtimatta sen 
tulevasta jälleenmyyntiarvosta.

Tutustu tarkemmin: WWW.AUTOSALPA.FI

RATSUMESTARINKATU 1, 06100 PORVOO WWW.AUTOSALPA.FI
Automyynti ark. 9–17, la 10–14  Huolto ark. 7.30–17 
puh. 020 7799 305  puh. 020 7799 310
Lounaskahvila Salpa-Bar arkisin 7.30–15, lounas 10–13.30
Puh. hinnat: 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min
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