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tpk+alk 29,0 m2  alk. 22.976 € (vh. 114.880 €)

2h+kk 49,0 m2  alk. 34.770 € (vh. 173.852 €)

2h+k+s 54,5-66,5 m2  alk. 38.698 € (vh. 193.489 €)

3h+kk+s 73,0 m2  alk. 49.676 € (vh. 248.381 €)

3h+k+s 84,0 m2  alk. 57.598 € (vh. 287.991 €)

Korkeatasoista keskusta-asumista

IMATRANKOSKEN
uudiskohteessa

LUONNOS

Osaomistushinta on 20 % velattomasta hinnasta.

TARJOLLA OLEVIA OSAOMISTUSHUONEISTOJA

LISÄTIETOJA:

Imatran YH-Rakennuttaja Oy 
Eila Ylönen 
puh. 05 235 2830 
eila.ylonen@imatran-yh.fi 
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Valitettavan yleiset sisäilmaongelmat vaikuttavat nyt jo 
osaltaan myös jääpallon harrastamiseen Imatralla. Mansikkalan 
kouluparakkien ilmestyminen Linnalan kentälle aiheutti jo 
muutenkin ”harmaaseen” luomujääpallotoimintaan lisää 
murheita. Uusi kotikenttä odottaa Vuoksenniskalla, joka on 
aikaisemmin toiminut jääpallon tyyssijana Imatralla. Aika on 
kuitenkin jo rientänyt ohi ainakin valojen ja pukukoppitilojen 
osalta. Imatran kaupunki ja kenttähenkilöstö varmasti 
tekevät parhaansa harrastusmahdollisuuksien hyväksi, mutta 
luonnonolosuhteille emme voi mitään. Lappeenrannan 
Kisapuistosta on tullut siis entistä enemmän PaSa Bandyn 
”toinen” kotikenttä ja tässä tietysti suurena osana on toimiva 
yhteistyö Veiterän sekä myös WiSun kanssa. Yhteistyöllä 
saamme mahdollisuuden tarjota junioreillemme laadukkaita 
harjoitusolosuhteita.

Katsokaamme kuitenkin positiivisesti eteenpäin…
jääpallokoululaisia olemme saaneet mukaan ilahduttavan 
runsaasti. Tässä toiminnassa ei kentän koko ole vielä 
esteenä, joten pyrimme tarjoamaan matalalla kynnyksellä 
uusia elämyksiä jääpallon parissa jatkossakin. Ja jos Etelä-
Karjalan liikuntapaikkatarjontaan saataisiin tulevaisuudessa 
”se suomalaisen jääpallon unelma”… jääpallon pelaamisen 
mahdollistava halli!

Hyvää jo menossa olevaa kautta ja Uutta Vuotta 2017 kaikille 
jääpallon ystäville!

Bandyterveisin  
PaSa Bandyn hallituksen pj 
Kari Loikkanen

PaSa bandy netissä
www.pasabandy.fi -osoitteesta löydät mm.

otteluohjelmat ja -tulokset, otteluselostuksia,
linkit monille sivuille ym!

Kiitokset
PaSa Bandy Imatra ry kiittää ilmoittajia, valmentajia, huoltajia, 

joukkueenjohtajia, nuoria, nuorten vanhempia, yhteistyökumppaneita ja 
kaikkia niitä henkilöitä sekä yhteisöjä, jotka ovat olleet auttamassa 

seuraamme toiminnan kehittämisessä.

Ilman Teidän tukeanne toiminta tässä laajuudessa ei olisi mahdollista.

Kiitoksia!
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P17 SM otteluohjelma

Traktoripalvelu
O.Suikki

Puh.0500 886 613

VIUHKO YHTIÖT  OY
ASUNTOJEN SANEERAUKSET, VESIKATOT,
PARKETIT, PANELOINNIT, PERUSTUSTYÖT

JA ERIKOKOISET ROSKAKATOKSET YM.

LUISTAVAT TERVEISET PaSa Bandyn KAIKILLE 
JOUKKUEILLE JA TOIMIJOILLE.

Veikko Viuhko
Puh. 040 532 0048

veikko.viuhko@co.inet.fi

Pvm Klo Kenttä Koti Vieras Tulos

la 03.12 Porvoo tj Akilles PaSa Bandy

la 17.12 Pori tj Narukerä PaSa Bandy

su 18.12 17.00 Oulunkylä tj HIFK PaSa Bandy

pe 30.12 Hänni tj Kampparit PaSa Bandy

la 07.01 Imatra tai Lpr PaSa Bandy JPS/WP

la 21.01 Imatra tai Lpr PaSa Bandy HIFK

su 22.01 Imatra tai Lpr PaSa Bandy OLS

la 28.01 Imatra tai Lpr PaSa Bandy Narukerä

la 11.02 Imatra tai Lpr PaSa Bandy Kampparit

su 12.02 Kämäri, Varkaus JPS/WP PaSa Bandy

pe 17.02 Imatra tai Lpr PaSa Bandy Akilles

la 18.02 Oulu OLS PaSa Bandy

Puolivälierät pelataan su 26.02 ja to 02.03
Välierät la 11.3 ja mitaliottelut su 12.03 
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Jami Malinen



6

WP 35:n hanke  ”Jääpalloa kaikille”
Mikkelin syysliittokokouksen eräänä antina esiteltiin otsikon mukainen hanke, jossa WP35 vie
lasten ja nuorten jääpalloliikuntaa muutamiin Varkauden lähikuntiin.
Mukana hankkeessa ovat Varkauden lisäksi Leppävirta, Pieksämäki, Joroinen, Heinävesi ja
Rantasalmi. ”Samalla ohjatun liikunnan harrastaminen mahdollistuu myös kuntakeskusten 
ulkopuolella asuville lapsiperheille, sillä toimintamme kattaa myös pienempiä kyliä eri kunnissa”, 
kertoi hankkeen päätoiminen toiminnanjohtaja Jokke Jokinen.
Hankkeeseen on myönnetty huomattavaa tukea Euroopan Maaseudun Maatalousrahastolta.
Hanke alkaa kuluvan syksyn aikana ja päättyy keväällä 2018.
WP35 päivittää hankkeen tapahtumakalenteria, jota voi seurata nettiosoitteessa 
www.wp35.net/jaapalloa-kaikille.
Jotain varmaan tapahtuu pian ”yläsavon” jääpallorintamalla, uskoo ainakin veteraanitoimittaja 
Jussi Paju. Jussi koki itsekin jääpallokärpäsen pureman vuosikymmeniä sitten. 

PaSa Bandyn ohjaajat
UK-BANDYCUP
Tiedottaja:  Jouni Huuhtanen puh. 040-769 1028  jouni.huuhtanen@gmail.com

P17-juniorit 
Valmentajat:  Jouni Huuhtanen puh. 040-769 1028  jouni.huuhtanen@gmail.com
Jojo:  Kari Loikkanen puh. 040-735 8511 kari.loikkanen@luukku.com
Huolto:  Jeri Hämäläinen puh. 0500-805 803 kati.j.hamalainen@gmail.com
 Petri Oravuo puh. 040-559 0114 petri.oravuo@elisanet.fi
 Veikko Viuhko puh.040-532 0048 veikko.viuhko@co.inet.fi

P11-juniorit
Valmentajat/ohjaajat:   
 Ossi Viuhko puh. 045-155 3150  ossi.viuhko@terveysapila.fi
 Emil Viuhko puh. 044-214 7336  emil.viuhko@icloud.com
 Emma Malinen puh. 050-373 4401  emma.malinen@hotmail.com 
 Tero Tukiainen puh. 050-469 7965 t ukiainent@gmail.com
 Sara Oravuo puh. 040-774 7265  sara_oravuo@hotmail.com
JoJo:  Kari Loikkanen puh. 040-735 8511.  kari.loikkanen@luukku.com
Huolto:  Veikko Viuhko puh.040-532 0048 veikko.viuhko@co.inet.fi
 Jeri Hämäläinen puh. 0500-805 803 kati.j.hamalainen@gmail.com

P10- JA P9-juniorit
Ohjaajat:   Kari Loikkanen puh. 040-735 8511 kari.loikkanen@luukku.com
 Tero Tukiainen puh. 050-469 7965  tukiainent@gmail.com
 Petri Kautonen puh. 050-588 5618 petri.kautonen@gmail.com
 Emma Malinen, Sara Oravuo ja Emil Viuhko
Huolto:  Veikko Viuhko puh.040-532 0048 veikko.viuhko@co.inet.fi

T10-T11-juniorit
Ohjaajat:  Emma Malinen, Sara Oravuo, Kari Loikkanen, Veikko Viuhko ja Timo Heija.

Jääpallokoulu
Ohjaajat:  Kari Loikkanen, Ossi Viuhko, Veikko Viuhko, Emil Viuhko ja Tero Tukiainen.
 Janne Virelä puh. 050-338 7677  janne.virela@live.com
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KUUSITUNTURI OY 

Puh. 0400 554 984
Pensastaskunkatu 4, 55120 IMATRA

Puh. 0400 746 024

KODINKONEIDEN
VARAOSAT
HUOLTO

Rasikatu 8 
puh. 0600 95 510

KODINKONEIDEN
VARAOSAT
HUOLTO

Rasikatu 8
puh. 050 443 2150

PaSa Bandyn hallitus
Kari Loikkanen puheenjohtaja/kilpailusihteeri
Jouni Huuhtanen varapuheenjohtaja
Kati Hämäläinen
Jaakko Viuhko  
Veikko Viuhko varainhoitaja/sihteeri
Petri Oravuo
Tero Tukiainen
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Jaska ja jääpallo
Kaupungilla kuulee usein sanottavan: Mitenköhän PaSa Bandyn jääpallon käy, jos Viuhko väsyy ja 
lopettaa. Silloin on nimenomaan kyse Veikko ’’Veksi’’ Viuhkosta, jonka panos imatralaisen jääpallon 
pyörittämisessä ja kehittämisessä on vuosia ollut suoranainen ihmettelyn aihe. Mutta bandytoimi-
tusta alkoi nyt kiinostaa myös toinen Viuhko eli Jaska ja hänen tekemisensä lajin parissa.

     -Kuinka sinä soluttauduit jääpallon pariin 
ja milloin?
-Jääpallon pelaaminen alkoi jo pikkunaskalina 
YVPS:n mustassa pelipaidassa.
Varsinainen muu toiminta alkoi vuonna 1961, 
kun seuran vuosikokous valitsi 18-vuotiaan nuo-
ren jääpallojaostoon ja suoraan kilpailusihteerik-
si. Sitä hommaa sitten teinkin yhtäjaksoisesti 33 
vuotta eli vuoteen 1994 saakka.

     -Jatkuiko muitten tehtävien ohella pelaaja-
ura myös aikuisiällä?
-Kyllä vaan, vaikka en ollutkaan kovin hyvä 
pelaajana. Nopea kylläkin ja hyvä lyöntivoima, 
mutta puutteita tekniikassa. Pari hyvää muistoa 
pelaajauralta on jäänyt mieleen. Tein nimittäin 
Imatran Pallo-Salamien historian ensimmäisen 
maalin 1.12.1963 ja ensimmäisessä mestaruus-
sarjan ottelussa 15.12.1968 Oulussa minut pal-
kittiin joukkueeni parhaana pelaajana. Että sillee!

     -Mitä muuta pitkän uran aikana teit kuin 
pelasit ja sovittelit otteluista  vastustajien kans-
sa?
-Valmentaminen vei suurimman osan ajasta, 
sillä sitä kesti kaikkiaan 18 vuotta ja tästä edus-
tusjoukkueen kanssa 12 vuotta. Ja kaiken lisäksi 
innostuin tekemään juttuja jääpallosta, jalkapal-
losta (jota myös itse pelasin) ja vieläpä jääkie-
kosta. Kyllä tuli tutuksi Ylä-Vuoksen toimitus ja 
henkilökunta, sillä kävin päivittäin siellä ennen 
treenejä. Oli nimittäin perheelliselle rankka put-
ki tuo ajanjakso elämästä. Mutta kaiken kaikki-
aan hyvin opettava. Mutta...
Olen usein kuullut sanottavan, että päivääkään 
en vaihtaisi pois. Rehellisesti sanottuna muuta-
mia päiviä olisi joutanut pois annettavaksi!

     -Oletko selvinnyt pelikentillä haavereilta tai 
suoranaisilta loukkaantumisilta?
-En nyt sentään ihan. Muutama kylkiluun mur-
tuma ja yksi vähän isompi juttu, kun OLS:n 
edellisenä talvena MM-kisojen parhaaksi hyök-
kääjäksi valittu Seppo Rounaja täräytti voimalla 
suoraan oikeaan peukaloon. Meni mokoma kol-
mesta kohtaa poikki ja kun Marja-vaimo synnyt-
ti seuraavana päivänä Vipin, niin Jaskasta ei ollut 
moneen viikkoon paljon apua. Voi, voi!

   -Mitä olisit halunnut tehdä toisin, jos olisit 
voinut yksin päättää?
-Omalta kantilta katsottuna toivoin aina, että 
olisin saanut edes yhden talven olla vain valmen-
taja, ei muuta. Toki ei se ole onnistunut meillä 
muiltakaan, pikemmin tyrkyllä on lisätöitä josta-
kin toisesta joukkueesta.
Mutta on se vaan ihmeellistä että tästä kaikesta 
vielä nauttii!

     -Entä mikä on sinun nykyinen roolisi PaSa 
Bandyn organisaatiossa?
-Olen seuran hallituksen jäsen yhtenä tärkeä-
nä tehtävänä rahan hankinta, esim. mainosten 
hankkiminen kausijulkaisuun ja pelipaitoihin. 
Lisäksi olen toiminut ottelujen kuuluttajana, 
sihteerinä ja huutosakin vetäjänä, ’’maali tulee!’’. 
Mutta luistimia en enää jalkoihin laita, joten var-
sinaiset valmentajatehtävät ovat ohi.

Antero Paju
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KUUSITUNTURI OY 

Puh. 0400 554 984
Pensastaskunkatu 4, 55120 IMATRA

Puh. 0400 746 024

KODINKONEIDEN
VARAOSAT
HUOLTO

Rasikatu 8 
puh. 0600 95 510

Tilannekuva vuodelta 1968, jolloin narupallo oli kova sana kulmalyönneissä. 
Kivikovaa pelivälinettä luimistelevat veskari Lape Puseniuksen kahta puolta Jaska Viuhko (vas.), 
Jomppa Viitakangas, Rahi Rahkonen, Oku Akkila ja Sami Miettinen. Ei maalia!
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Maukasta Vuotta

M - Market Rissanen  Oy
Päivittäistavarat

Postipalvelut

Veikkauksen Online palvelut

Paistopisteuuni

Avoinna
Ma – Pe  9.00 – 16.30.  La 9.00 – 13.00

Lohilahdentie 1910, 58620 Lohilahti.  Puh. 015-673 174
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JÄÄPALLOKOULU
Koulu jatkuu sunnuntaisin klo 9.30 – 10.00 Imatran Jäähallissa. 
Jäävuoro on myönnetty seuralle koko talveksi, mutta ulkojäällekin pääsemme, kunhan oikea talvi koittaa!

Tervetuloa mukaan 5 – 10 vuotiaat tytöt ja pojat! 
Varustuksena omasta takaa luistimet, häkkikypärä ja kaulasuojus.

Jääpallokoulu on ilmainen koko talven!

Seura kustantaa yhden mailan, pallon, ympärivuotisen vakuutuksen ja tarvittaessa luistinten teroituksen. 
Lisäksi ilmaiseksi saa joitakin seuran fanituotteita, kuten pikkupaidan ja kaulaliinan.

Voit ilmoittautua paikan päällä. Tervetuloa!

Tiedustelut: Kari Loikkanen  puh. 040-735 8511
 Veikko Viuhko  puh. 040-532 0048
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P11-joukkue. Valmentajat Ossi Viuhko vas. ja Emil Viuhko.

Jääpallokoululaisia 2017, ohjaajina Kari Loikkanen ja Tero Tukiainen.
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Elämys kaiken ikäisille
Vietä laadukas loma Imatran kylpylässä ja yövy tasokkaissa loma-asunnoissa, 
tilavassa hotellihuoneessa tai villassa. Kylpylä Taikametsän monipuoliset 
kylpyläpalvelut, vesiaktiviteetit, ylelliset hoidot sekä hieronnat kruunaavat 
täydellisen loman Saimaan rannalla.

imatrankylpylä.fi
Lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu +7,02 snt/min, matkapuhelimesta 8,35 snt/puhelu +17,17 snt/min (sis. alv 24%)

p. 020 7100 502
myynti@imatrankylpyla.fi

P17-joukkue. Valmentaja Jouni Huuhtanen vas. ja joukkueenjohtaja Kari Loikkanen.
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Jääpalloilijan peruskunto tehdään kesällä

Bandygolf Imatralla

30.07.2016 järjestettiin SJPL:n perinteinen Bandy-
golf, jota isännöi PaSa Bandy. Kisa järjestettiin 
Imatran golfkentällä hyvän sään vallitessa, runsaan 
osallistujamäärän kera.

Järjestelystä vastasivat PaSa Bandyn puolesta Heikki 
Haverinen ja Jouni Huuhtanen, jotka itsekin kisasivat 
mukana. Seuran puolesta suuret kiitokset molem-
mille! Osanottajien joukossa nähtiin useita entisiä ja 
nykyisiä jääpalloilijoita maan eri puolilta, esim. kym-
menkunta Imatralta, Lappeenrannasta koko Haus-
kan perhekunta ja vanha legenda Veikko Niemikorpi 
Helsingistä. Kisan parhaina palkittiin naisten sarjassa 
Imatra Golfin Sari Peltonen ja Viipuri Golfin Hele-
na Hauska. Miesten sarjan parhaina Keimola Golfin 
Veikko Niemikorpi ja Peuramaa Golfin Jukka Salmi-
vaara.

Teksti ja kuvat:  Veksi

Konstan luisteluloikat

Jounin onnistunut puttaus

Kesä ja alkusyksy on hyvää aikaa kasvattaa jääpalloi-
lijan fysiikkaa. Monipuolinen harjoittelu kesäaikaan 
takaa sen, että talvella jaksaa. Fysiikkavalmennus on 
itseasiassa helppoa; kaikenlaista monipuolista lii-
kuntaa eri tehoalueilla ja se on siinä. Juoksulenkkien, 
rullaluistelun ja perusvoimaharjoittelun lisäksi voisi 
kokeilla näitä muutamia hyviä juttuja, mitkä palvele-
vat myös kilpajuoksijaa…
Tehoa intervalleista:
erimittaiset ja -vauhtiset juoksuvedot ovat erin-
omaista harjoittelua jääpalloilijalle. Kokonaisvedon 
pituus esim.  5 min, mikä koostuu vauhdeista; hölk-
kä-juoksu-spurtti.. ja kun näitä jaksaa semmoiset 
5-10 kertaa toistaa, alkaa olla jo hyvässä kunnossa!
Lajivoimaa hiekkarinteestä:
monipuolisesti loikkasarjoja pehmeässä hiekka-
rinteessä (tasaloikkia, vuoroloikkia, luisteluloikkia, 
yhden jalan loikat, takareisipomput jne…) ja lopuksi 
tietysti juosten kisana koko mäki ylös pari kertaa..
Hapenottokykyä sauvarinteestä: 
2-5 min pitkä mäki reippaasti kävellen, loikkien ja 
juosten, saa hapottaa!!
Kestävyyttä ja lajivoimaa suolta:
suofudista tai kävelyä/juoksua upottavassa suossa. 
Saa uida! Intervalleja välillä; pikku spurtteja, juoksua, 
kävelyä…

Porukassa tehden kovakin treeni tuntuu kivalta! Ja 
tärkein juttu harjoittelussa on oman kropan huolto, 
niin harjoitus- kuin kilpailukaudellakin; muista ve-
nytellä säännöllisesti, syödä monipuolisesti ja hyvin 
sekä varsinkin nukkua riittävästi.  

Bandyterkuin,  Kati
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RAKENNUSVIRTA OY IMATRA
Puh. 472 6888, 472 6889, 0400 574 060

www.ramo.fi

Käsiohjelman toimituskunta

Viuhko yhtiöt Oy, Seija Viuhko, Veikko Viuhko, Kati Hämäläinen,
Jussi Paju, Kari Loikkanen, Jaakko Viuhko, Antsa Paju ja Antti Vasara.

Painatus ja taitto: Imatran Painokarelia
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Ukonniemen Talviurheiluhalli myötätuulessa
Teksti: Antti Vasara. Kuva: Aviasport Areena

Imatran Ukonniemeen suunnitellun ”Etelä-Kar-
jalan Talviurheiluhallin” toteutus etenee. Asiaa 
koskeva asemakaavamuutos hyväksyttiin kau-
punginvaltuustossa elokuussa 2016. Asiaa läheltä 
seurannut kaupunkikehitysjohtaja Topiantti 
Äikäs kertoo projektista seuraavaa:

”Nyt on menossa ehkä se kaikkein vaikein vaihe, 
kun haemme hankkeeseen yksityisiä sijoittajia. 
Valtuustokäsittelyssä sain sellaisen kuvan, että 
Imatran päättäjät ovat vahvasti hankkeen takana 
kun toteutukseen saadaan mukaan sijoittajia.”

Halli tulee palvelemaan laajasti eri lajiryhmiä. 
Kokonaisuus kattaa hyvät harjoitteluolosuhteet 
paitsi jääpallolle myös maastohiihdon ja pi-
kaluistelun tarpeisiin. Kaupunki onkin käynyt 
neuvotteluja näiden lajiliittojen kanssa.

”Suomen luisteluliitosta saimme aivan erin-
omaista palautetta. Tarkoitus on, että halliin 
tulee 333 metrin pikaluistelurata, joka tulisi 
Suomessa todella tarpeeseen. Samoin halliin 
sijoittuvan hiihtoputken ja jääkentältä tulevan 
höylälumen ansiosta kaakkoisen Suomen har-
joitteluolosuhteet maastohiihdossa paranevat 
merkittävästi”, Äikäs kuvailee.

Jääpallon osalta tärkeimmät käyttäjäryhmät ovat 
alueen seurat, mutta myös Jääpalloliitto on kuvi-
oissa mukana:

”Kyllä, saimme liitosta todella vakuuttavan kir-
jeen siitä, että jatkossa Suomen Cup- turnaukset, 
Bandyliigafinaalit ja muut arvo-ottelut pelattai-
siin Imatralla hallin myötä”. Meillä on aivan lois-
tava sijainti myös itärajan tuntumassa ja näkisin, 
että jääpallohallia on helppo myydä myös venä-
läisille joukkueille harjoittelupaikaksi. Nythän he 
matkustavat Ruotsiin harjoittelemaan.”

Ruotsi toimii halliasiassa hyvänä esimerkkinä: 
siellä ensimmäinen halli nousi vuonna 2003 
Edsbynin pikkukylään (4000 asukasta) ja ”Byy-
ni” voitti parantuneiden harjoitteluolosuhteiden 
ansiosta monta Ruotsin mestaruutta peräkkäin. 
Lisäksi hallilla on vaikutusta lajin kiinnostavuu-
teen myös nuorten osalta:

”On helposti nähtävissä, miten keinonurmet 
ovat vaikuttaneet vaikkapa jalkapallon harrasta-
misen kehittymiseen. Parantuneet alustat tuovat 
lajiin mukaan enemmän lapsia ja nuoria. Samoin 
salibandyn harrastamisen olosuhteet, ainakin 
harrastamisen alkuvaiheessa, ovat Suomessa 
hyvät. Meillä on paljon koulujen liikuntasaleja, 
jotka pullistelevat harrastajista iltaisin”, Äikäs 
perustelee.

Imatran ja Etelä-Karjalan osalta halli toisi sekä 
Pasa Bandylle että naapuriseura Veiterälle mah-
dollisuuden ottaa loikka kohti maailman kärkeä. 
Äikäs näkee asiassa myös laajempia vaikutuksia:

”Näkisin niin, että jääpallolla on laajemminkin 
tilausta. Jääpallolla on toki perinteinen asema 
suomalaisessa talviurheilussa, mutta uuden hal-
lin myötä jääpallo nousisi uudenlaiseen asemaan 
– kuten Ruotsissa on tapahtunut.”

Ukonniemen Etelä-Karjalan Talviurheilu -hank-
keen lisäksi Suomessa on käynnissä muitakin 
hallihankkeita. Pisimmällä ollaan Helsingissä, 
jossa jääpalloseurojen yhteistyössä on kartoitettu 
rahoituskuvioita ja Helsingin kaupungin liikun-
talautakunta on ottanut asiaan myönteisen kan-
nan. Äikäs ei näe tätä haittana: ”On pelkästään 
hyvä asia, että Suomessa on meneillään useampi 
vakava hanke. Helsinki toki pääkaupunkina 
ansaitsee hallin, mutta olen kuullut, että Var-
kaudessa ja esimerkiksi Jyväskylässä on lupaavia 
hankkeita vireillä”.
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Ukonniemen uusi Talviurheiluhalli sijoittuu kiekkohallin ja Aviasport Areenan väliin. Taustalla pesäpallo- ja 
hiihtostadion. Asiaa koskeva kaavamuutos hyväksyttiin Imatran kaupunginvaltuustossa loppukesällä 2016. 
Kuvalähde: Aviasport Areena.

Imatran Ukoskaan tulevan hallin erikoisuutena 
on kuitenkin jo suunnittelu- ja konseptointivai-
heessa hyvin vahva monilajisuuden leima. Asias-
ta on käyty neuvotteluja jo Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön kanssa. Topiantti Äikäs kuvaa käytyä 
keskustelua lupaavaksi:

”Olemme saaneet heiltä hyvää infoa siitä, kuinka 
monilajisuus, siis bandyn, hiihdon ja pikaluis-
telun, vaikuttaa positiivisesti valtion mahdolli-
sesti osoittamaan rahoitukseen. Tämä on erona 
muihin hankkeisiin Suomessa. Onhan viereinen 
Aviasport Areenakin jalkapallon, pesäpallon ja 
soveltuvin osin myös yleisurheilun monitoimi-
areena.”

Samaa monilajisuuden ideaa on toteutettu myös 
Ukonniemen pesäpallo-, hiihto- ja ampuhiih-
tostadionin suunnittelussa ja rakentamisessa. 
Imatram Ukonniemen vahva liikuntakeskittymä 
perustuu juuri tähän:

”Ei ole mitään mieltä rakentaa liikuntapaikkaa 
vain yhdelle lajille. Tarkoituksenmukaisempaa on 
tarkastella asiaa kokonaisuutena ja näin toteuttaa 
mahdollisimman laajalle yleisölle, niin paikalli-
sille asukkaille kuin muualta tuleville, soveltuva 
harjoittelu- ja kilpailukeskus”, Äikäs perustelee.

Ukonniemen hankkeen seuraava vaihe on rahoi-
tuspohjan varmistaminen ja suunnitelmien saat-
taminen loppuun. Näin saadaan tarkennettua 
hankkeen kustannusarviota. Lähtökohtaisesti on 
puhuttu noin 6–8 miljoonan euron kokonaisin-
vestoinnista. Äikäs on luottavainen rahoituksen 
löytymiseen:

”Valtuusto antoi asiaan vahvan kannan: hanke 
toteutetaan, kunhan se on järkevä ja hankkeen 
puuhaajilla pysyvät niin sanotusti ’terät jään pin-
nalla’. Tähän pyritään ja asian tiimoilta kokoon-
tuva projektiryhmä onkin jo tehnyt ensimmäisiä 
avauksia niin koti- kuin ulkomaisten sijoittajien 
suuntaan.”
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Jääpalloilevat Oravuon sisarukset
Tässä lehdessä on vuosien saatossa esitelty imatralaisia ja pasalaisia perheitä, joille jääpallo mer-
kitsee paljon. Tällä kerralla tapasimme jääpalloilevat Oravuon sisarukset, Saran ja Jeren, ja 
esitimme heille muutaman kysymyksen jääpallon harrastamisen tiimoilta. Matka PaSa Bandyn 
jääpallokoulusta on vienyt sisarusten tien suuremmille areenoille: nykyisin he edustavat PaSa 
P17:n lisäksi Veiterää ja Wiipurin Susia.Lajin Suomen mestaruuksia on Oravuon perheeseen ker-
tynyt kahdeksan (8).

Sara Oravuo (19 v.) kertoo, että on aloittanut jääpal-
lon noin 10-vuotiaana.

”Kyllä se siitä lähti, että olin katsomassa Jeren jouk-
kueen pelejä, jossa myös kaverini Joanna Nykänen 
pelasi. Se näytti niin kivalta, että oli pakko päästä 
ittekin kokeilemaan. Samaan aikaan harrastin myös 
jalkapalloa, partiota ja teatteria”, kertoo Sara, joka 
tunnetaan uutterana keskikenttäpelaajana sekä nais-
ten että poikien joukkueista.

Maalivahtina pelaava Jere (17 v.) puolestaan kertoo, 
että jääpallo on ollut hänen ensimmäinen varsinai-
nen harrastus: 

”Mie puolestaan olin mukana jo 5-vuotiaana ja sii-
hen aikaan en kyllä harrastanut vielä mitään muuta.”

Jere kertoo, että myöhemmin mukaan tuli futishar-
rastus, jota hän pelasi aina 14-vuotiaaksi saakka. Je-
ren ja Sarankin kohdalla jääpallo on tullut kuvioihin 
suvun myötä:

”Onhan tämä jääpallo suvussa kulkenut! Pappa Jaska 
Viuhko on pelannut ja valmentanut kaikkia PaSan 
ikäluokkia, kaikkien tuntema Veksi Viuhko on ollut 
jo jääpallokoulussa koutsina. Enoni Ossi Viuhko on 
pelannut ihan edaritasolla ja onhan tuo pikkuserkku 
Tuke myös tiukasti mukana. Aloitettiin Tuukan kans-
sa samoihin aikoihin”, summaa Jere omaa taustaansa 
ja viittaa Tuukka Loikkaseen, joka on Jeren tavoin 
tällä hetkellä naapuriseura Veiterän edustusjoukku-
eessa mukana.

”Miun kohdalla oli tosiaan vain ajan kysymys millo 
miutkin sinne kentälle laitetaan!”, toteaa Sara ja jat-
kaa:

”Olen pienestä pitäen tykännyt luistella ja nyt vähän 
vanhemmalla iällä, jos niin  voi sanoa, miun yksi 
lempijuttu jääpallossa on kova vauhti, joka peleissä 

ja treeneissä on. Yksinkertaisesti jääpallossa on vaan 
sitä jotain!”

Jere puolestaan kertoo, että kun on ihan pienestä asti 
ollut mukana jääpallossa, niin jatkaminen ja pelin 
ymmärtäminen on ollut hyvin luontevaa:

”Eli minun ei ole oikein tarvinnut miettiä mikä lajis-
sa kiehtoo… Se on vaan aina kuulunut minun elä-
määni ja varmasti tulee kuulumaan myös jatkossa”, 
sanoo Jere päättäväisesti. 

Lajista hyviä muistoja

Vaikka Oravuon sisarukset ovat vasta matkalla aikui-
suuteen ja iältään nuoria, niin jääpallo on tuottanut 
heille jo liudan hyviä kokemuksia:

”Paljon hyviä muistoja on ja tulee joka kausi lisää. 
Erityisesti World Cup-reissu Ruotsissa Wiipurin Su-
sien naisten kanssa sekä tietysti tyttöjen MM-hopea 
on jääny parhaiten mieleen”, kertoo Sara.

Jere puolestaan kertaa kokemuksia viime kevättal-
velta, jolloin Veiterä-PaSan yhdistelmäjoukkue voitti 
P17 SM-kultaa:

”Menestyksen puolesta varmaan eniten mielessä on 
se viime kauden P17-kulta, vaikka onhan niitä SM-
mitaleita aikasemminkii tullu ni kyllä niit tällee vähä 
vanhempana arvostaa enemmän.” 

Jeren sydän sykkii myös jääpallolle Imatralla:

”Yleisesti parhaat muistot varmasti liittyy Imatran 
Linnalaan ja siellä koettuihin reeneihi ja peleihi! Ja 
oishan se hienoo, jos viel pääsis Imatralle pelaamaa 
kunnolla kotipelejä joskus…” tunnelmoi Jere ja viit-
taa jääpallokentän siirtymiseen perinteisestä Linna-
lasta Vuoksenniskan harjulle. 
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Kohti kauden haasteita ja terveiset pienille 
jääpallon harrastajille

Sara ja Jere ovat jo mukana aikuisten joukkueissa: 
Sara pelaa Wiipurin Susien naisjoukkueessa, joka 
voitti viime kaudella jo kolmannen peräkkäisen SM-
kullan. Jere puolestaan on nostettu alkavan kauden 
myötä mukaan Veiterän edustusjoukkueeseen, jonka 
tavoitteena ovat mitalipelit ja luonnollisesti menestys 
myös Suomen Cupin finaalissa tammikuun alussa.

Imatran ja Etelä-Karjalan näkökulmasta Sara ja Jere 
Oravuo ovat nuorempien, lajiin mukaan tulevien 
lasten esikuvia. Oravuon sisaruksilla onkin kertoa 
terveisiä lapsille:

”Treenatkaa kovaa ja tähdätkää korkeelle, mut muis-
takaa samalla nauttii siitä tekemisestä. Hauskaa saa ja 
pitää olla!”, sanoo Sara. Jere on samoilla linjoilla:

”Nuorimmille jääpallokoululaisille parhain neuvo 
on, että pidätte hauskaa jääpallon parissa ja nautitte 
pelaamisesta! Vähä vanhempana sitä sitten jaksaa 
kunnolla reenata ja tehdä töitä omien tavoitteiden 
eteen.”

Sisarusten omat tavoitteet ovat kirkkaana mielessä:

Jere kertoo, että hän panostaa harjoitteluun Veiterän 
edustusjoukkueessa, mutta myös P21-joukkueessa 
pallojen torjuminen on kirkkaana mielessä:

”Omana tavoitteena on tietysti henkilökohtaisen 
kehittymisen lisäksi se, että P21-sarjassa edetään mi-
talipeleihin ja tottakai joukkueessa lähetään siitä, että 
sitä kirkkainta tavotellaan! JPS on kova vastustaja, 
mutta kyllä me haastetaan kaikki joukkueet tosissaan 
tänä vuonna.”

Sara puolestaan kertoo, että WiSu:n naisten tavoit-
teena on voittaa SM-kultaa – jälleen. Hänen mieles-
sään on myös Pasan P17-joukkueen pelit ja naisten 
maajoukkue:

”P17-sarjassa toivoisin pari peliä kotikentällä Imat-
ralla. Toivottavasti kaupunki pitää Vuoksenniskan 
kentän hyvässä kunnossa ja tuleva talvi mahdollistai-
si pelaamisen kotikentällä. Oma tavoitteeni on, että 
pääsisin joku päivä pelaamaan naisten maajoukku-
eessa, joten toivottavasti henkilökohtaista kehittymis-
täkin tapahtuu kauden aikana ja se huomattaisiin”, 
pohtii Sara ja kertoo, että WiSu:lle varmaankin ko-
vimman vastuksen antaa tälläkin kaudella Mikkelin 
Kampparit. Entä sitten sarjan uusi joukkue Porvoon 
Akilles? 

Jere pohtii vielä haastattelun lopuksi kokemuksiaan 
Veiterän edustusryhmässä:

”Bandyliigajoukkueemme on hyvä. Siitä kertoo me-
nestys Suomen Cupin lohkovaiheessa. Koutsi Niki-
sov on asettanut tavoitteeksi, että lähdemme voitta-
maan jokaisen pelin. Vaikka joukkue on nuorentunut 
viime kaudesta, niin pelikokemusta kyllä löytyy ja 
uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet haastaa 
kärkisijoja tällä kaudella. Akilles on varmasti haasta-
va joukkue tällä kaudella, heilläkin on tosi kova po-
rukka”, sanoo Jere ja toivoo myös imatralaisia faneja 
mukaan Kisapuistoon kannustamaan eteläkarjalaiset 
hyvään menestykseen kauden alkaessa.

Jeren ja Saran otteita seurataan Pasa Bandyn werkko- 
ja FB-sivuilla kauden aikana. 

Haastattelu: Antti Vasara
Kuva: Pasan arkisto
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PaSa Bandyllä 27 maajoukkuepelaajaa
PaSa Bandyn juuret ovat vuodelta 1963, jolloin Imat-
ran Pallo ja Ylä-Vuoksen Palloseura yhtyivät.  Syntyi 
Imatran Pallo-Salamat. Vuodesta 1984 alkaen jääpal-
loilijat on tunnettu nimellä PaSa Bandy, joka sitten 
virallisesti rekisteröitiin 29.3.2007 nimellä PaSa 
Bandy Imatra r.y. 

Tämän reippaan 30 vuoden aikana PaSa Bandy on 
kasvattanut eri asteisia maajoukkuepelaajia (A- ja 
B-mj, P19, P17 ja P15) yhteensä 21 pelaajan verran, 
josta joukosta kolmella (Tomi Naukkarinen, Petri 
Malinen ja Jukka Lindèn) on tilillään A-maaotteluita. 
Lisäksi naisten ja tyttöjen puolelta löytyy maaottelui-
ta kuudelta pelaajalta.

Maajoukkuepelaajat aakkosjärjestyksessä.

Miehet ja Pojat: Hartikainen Markus, Hämäläinen 
Ari-Pekka, Hämäläinen Konsta, Hämäläinen Ville, 
Keskinen Marko, Koivikko Marko, Koivikko Timo, 
Kytösalmi Riku, Laakso Toni, Laamanen Joonas, 
Lehtonen Matias, Lempinen Kalle, Lindèn Jukka, 
Loikkanen Tuukka, Malinen Petri, Mikkola Sami, 
Multisilta Jukka, Naukkarinen Tomi, Penttilä Ismo, 
Purovaara Pertti, ja Rissanen Leevi.

Naiset ja Tytöt: Kuisma Sari, Malinen Emma, 
Nykänen Joanna, Oravuo Sara, Tiippana Anna ja 
Varis Emmi.

Hartikaisen 6v kolmoset
vas. Mikael, Melis ja Miro

Valmentaja Sara 
ja seuran nuorin 
Arttu Alatalo 5v.

Kolme kaverusta P11 joukkueesta,
vas. Eemil Sihvonen, Justus Mansner
ja Joonas Mansner.

Veljekset Saku Tukiainen 7v
ja Peetu Tukiainen 10 v.
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Voimalaitoksen alue

Sienimäenranta IIMeltola

Vuoksenranta

Einonkatu

Uusia tontteja Imatralla! 

asuimatralla.fi
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  teräskatteet
  kattoturvatuotteet
  sadevesijärjestelmät

Asiakaspalvelumme on avoinna  
ma–pe klo 8–16, tervetuloa! 

Metehe Oy   
Voimakaari 17  
54100 Joutseno

p. 0207 639 640  
myynti@metehe.fi

www.metehe.fi

Metehe Oy on monipuolinen teräsohut levyn 
jatko jalostaja. Valmistamme kattavan valikoiman  

laadukkaita teräskatteita, julkisivuja sekä  
näiden oheistuotteita nykyaikaisin ja  

tehokkain menetelmin.

MYYNTI SUORAAN TEHTAALTA.  

	

		 	
	

Matinkatu	3,	55100	IMATRA	
Rasilantie	62,56100	RUOKOLAHTI	

	Puh.	010	320	3990	
asiakaspalvelu@ollonen.fi	www.ollonen.fi 
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K-rauta toteuttaa 
kanssasi!

Kartanonkatu 12, IMATRA
                 puh. 020 700 0300

AVOINNA arkisin 8–19, la 9–16, su 12-16
 


