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Jää-Kotkat 

lehti

2022 - 2023

Julkaisija:

jää-kotkat

uusikaupunki ry

Jääurheilukausi on saatu käynnistettyä muutamien 
vuosien taukojen jälkeen ilman suurempia rajoituksia ja 
se on näkynyt jäähallilla erittäin aktiivisena toimintana. 
Harrastajien määrä on positiivisesti lisääntynyt viime 
kauteen verrattuna, mutta valitettavasti silti kaikkiin ikä-
ryhmiin ei ole saatu joukkuetta. Aktiivisen ja monipuoli-
sen toiminnan mahdollistaa aktiiviset vanhemmat, joista 
osa on toimihenkilön roolissa, osa toimitsijana, osa ah-
keroi talkoolaisena tai ovat päättäjänä hallituksissa ja 
ilman näitä henkilöitä ei ole seuraa tai yhteisöä. Päättä-
jiä ja tekijöitä tarvitaan edelleen jokaiselle osa-alueelle 
ja toivonkin, että lokakuun vuosikokouksessa on uusia 
innokkaita aktiiveja tulemassa mukaan päättämään ja 
kehittämään seuraa eteenpäin. Hallituksessa pääsee 
vaikuttamaan varmimmin asioihin, eikä silloin tarvitse 
jättää hyviä ideoita hallin käytäville. Iso kiitos ja hatun-

nosto teille aktiiveille, jotka mahdollistatte lastenne ja 
muiden harrastamisen oman arvokkaan aikanne kus-
tannuksella.

Pyritään myös jokainen vanhempi oikeilla toimintata-
voilla ja hyvällä esimerkillä tekemään jäähallista sellai-
nen paikka mihin olisi lasten turvallinen tulla ja saada 
olla oma itsensä, koska kiusaaminen luo pahaa oloa ja 
turvattomuutta. Kiusaamista esiintyy varmasti kaikissa 
yhteisöissä ja vaikka kaikki tietää sen olevan väärin, 
niin miksi sitä tapahtuu edelleen? Joukkueesta ei tule 
joukkuetta, jos jotakin kiusataan, yhteisö ei voi hyvin jos 
jotakin kiusataan. Me emme tätä ongelmaa pysty yksin 
poistamaan vaikka kovasti sitä haluamme, mutta jokai-
sen pitäisi ainakin puuttua tilanteisiin tai tuoda tiedoksi 
toiminnassa mukana olevalle jos/kun kiusaamista on 

tapahtunut, jotta siihen voidaan puuttua. Kiusaamista 
on nykyään paljon myös sosiaalisessa mediassa, niin 
sen valvonnassa haluan korostaa vanhempien roolia ja 
myös että opetatte käyttäytymistä eri some alustoilla.

Loppuun erään Turun seudulta kotoisin olevan ”har-
rastajan” isän ohje, joka on meillä ollut varustekopin 
seinällä muutaman vuoden

”Pelaajat pelaa, valmentajat valmentaa, tuomarit tuomit-
see, Huoltajat huoltaa, vanhemmat kannustaa” ja kun 
me pysytään näissä rooleissa, niin hyvin meillä menee. 

Jää-Kotkat ry:n puheenjohtaja
Mika Kilpeläinen

Puheenjohtajan terveiset:

Tervehdys seurayhteisö

Ulkoasu:

Hanna-Mari 

Hakala

taittO:

juha hepojoki / 

mainostoimisto 

ilmiö

Muutama viime kausi on ollut haasteellinen ko-
ronan jyllätessä ja haluankin kiittää seuran toi-
minnassa olevia toimihenkilöitä hienosta työstä 
haastavien aikojen läpi.  Iso kiitos kuuluu myös 
vanhemmille sekä kaikille pelaajille. 

Kiekkokausi on pyörähtänyt täysillä käyntiin 1.8, 
jolloin pääsimme jäälle ensimmäistä kertaa tällä 
kaudella. 

Viimekauden tapaan seura tarjoaa kaikille juni-
oreille mahdollisuuden osallistua iltapäiväjäälle 
maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 15-16:00. Aa-
mujää siirrettiin torstaille klo 7:00-7:40. Lauantai 
aamuisin jatkuu taitojää klo 8:00-9:00 ja maali-
vahtijäät alkavat lokakuussa. Näiden extrajäiden 
lisäksi lähes kaikki ikäluokat harjoittelevat viikolla 
kolmesti + pelit. U9 ja kiekkokoululaisilla harjoi-
tustapahtumia on kahdesti + pelit.

Toivotan kaikki uudet pelaajanalut syksyllä pyöri-
vään Jää-Kotkien luistelukouluun, joka on kerran 
viikossa. Sieltä sitten matka jatkuu kiekkokoulun 
kautta joukkuetoimintaan. Kaikki vanhemmat ovat 
myös tervetulleita seuran toimintaan mukaan. 
Rohkeasti vaan yhteyttä.

Jäähallilla näkee tänä vuonna poikkeuksellisen 

Valmennuspäällikön Terveiset
kovatasoista juniorikiekkoa. Seuran U19 joukkue 
karsii Suomisarjaan, joka on kyseisessä ikäluo-
kassa ylin mahdollinen sarjataso. Seuran U16 
joukkue pelaa Mestistä. U16 ikäluokassa on vain 
SM-sarja sekä Mestis, joten kovia joukkueita on 
tulossa vierailulle Kotkien pyhättöön kauden ai-
kana molemmissa ikäluokissa.

Jää-Kotkilla on yli 200 junioria toiminnassa mu-
kana. On ollut taas hieno seurata pelaajien intoa 
harjoitella ja halua kehittyä eteenpäin. Monella 
nuorella kiekkopelaajan alulla on kova halu pääs-
tä joskus isompiin ympyröihin pelaamaan. Kyllä 
pienemmästäkin seurasta voi päästä pitkälle, jos 
halua on.

Ympäri Suomea pelaa tulevallakin kaudella use-
ampi entinen Jää-Kotkien juniori ja muutama pe-
laaja pelaa myös ulkomailla. Haluankin toivottaa 
heille kaikille isot tsempit tulevaan kauteen!

Tom Nyberg
Valmennuspäällikkö
Jää-Kotkat
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Kauanko olet harrastanut jääkiekkoa?
5 vuotta

 
Mikä jääkiekossa viehättää?

Pelaaminen ja tykkään joukkuelajeista
 

Minkälaisia tavoitteita on jääkiekon suhteen?
Haluan päästä NHL:ään

Kauanko olet harrastanut jääkiekkoa?
Kaksi kautta

 
Mikä jääkiekossa viehättää?

Koska siinä voi olla kavereiden kanssa ja 
pelaaminen on tosi hauskaa

 
Onko sinulla tavoitteita?

On, päästä pelaamaan isommissa. NHL ura 
tavoitteena mutta sinne on kyllä aika vaikea 

päästä

Kauanko olet harrastanut taitoluistelua?  
Yhden vuoden

Mikä taitoluistelussa sinua viehättää? 
 Se kun laitetaan musiikki päälle ja sitten niin kuin 

tanssitaan jäällä ja pyöritään ympäri

Onko sinulla tavoitteita? 
Haluaisin oppia vaakaliu’un

Kauanko olet harrastanut taitoluistelua?  
Olen harrastanut taitoluistelua 1 vuoden

Mikä taitoluistelussa sinua viehättää? 
Taitoluistelussa kivointa on, että joka treeneissä 

oppii jotain uutta. Taitoluistelu vaatii paljon 
harjoittelua ja tykkään haasteista. Treeneissä 

parasta on kivat valmentajat ja kaverit

Onko sinulla tavoitteita? 
Tavoitteenani on harjoitella nyt paljon, oppia 

uutta ja päästä keväällä osallistumaan 
ensimmäisiin kilpailuihini

Kauanko olet harrastanut ringetteä?
Olen harrastanut 2 vuotta

Mikä ringetessä viehättää?
Joukkuekaverit, pelit ja pelimatkat on kivoja

Onko sinulla tavoitteita? 
Minulla ei ole tavoitteita

Kauanko olet harrastanut ringetteä?
Olen harrastanut 7 vuotta

Mikä ringetessä viehättää?
Pelaaminen, kaverit ja treenaaminen

Onko sinulla tavoitteita? 
Päästä maajoukkueeseen

Eino uusitalo

10v

TOPIAS VUORELA

12v

fredrika leinonen

4v

MATILDA SIRKIÄ

8v

mimmi lehtonen

10vfanni paasio

12v

pelaajahaastattelut
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EDUSTUS

Ylärivi vas: Anssi Nurminen, Akusti Mattila, Topias Tapani, Arttu Sihvo

Keskirivi vas: Leevi Virtanen jojo, Milo Nieminen, Antti Saari, Johannes Ranta, Lasse Loven, Roope Salmela

Alarivi vas: Joona Uusitalo, Henri Pelto A, Peetu Putro Mv, Niko Koski C, Jarno Ruohola Mv, Kasperi Hirvasoja

Kuvasta puuttuu: Markus Saarinen, Arttu Hustovaara, Ville laurell ja valmentaja Mika Ranta

Jää-Kotkat edustus

Jää-Kotkien Edustus joukkue pelaa  miesten 3 divirin Länsi-
rannikon lohkossa. Vastustajat ovat vanhoja tuttuja, pitkästä 
aikaa Rauman Tigers on saanut myös joukkueen samaan sar-
jaan, josta on povattu kovinta vastusta Jää-Kotkille. Joukkue 

on pysynyt aikalailla samana kuin viime vuonna. Jatkamme 
edelleen yhteistyötä pelaajaliikenteen suhteen Laitilan Jyskeen 
kanssa.  Valmennuksesta vastaa tällä kaudella Mika Ranta ja 
hänen aisaparinaan pelaajavalmentaja Heri Pelto. Tervetuloa 

Vuokrakoneet ja -laitteet 
kaikkeen rakentamiseen 

ja remontointiin
www.ramirent.fi

Jää-Kotkat kausijulkaisu 2020 Ramirent 4x50mm.indd   1 30.8.2020   15:06:51

seuraamaan kaupungin parasta lätkää.

 Leevi Virtanen 
Joukkueenjohtaja, Jää-Kotkat edustus 
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U19

Ylärivi vas: Huoltaja Kesälahti Petri, huoltaja Jani Järnberg, valmentaja Juha Ropponen, huoltaja Marko Ruohonen ja joukkueenjohtaja Petri Lehtonen

Keskirivi vas: Isolauri Oliver, Peura Jaani, Järnberg Jimi, Kesälahti Riku, Koskinen Topias, Karru Jetro, Ruohonen Markus ja Lehtonen Niclas

Alarivi vas: Putro Peetu MV, Järvinen Jonne, Huila Matias A, Flemming Elias C, Metsä-Tokila Juuso A, Töllikkö Niko ja Virtanen Jasper MV

Kuvasta puuttuu: Päävalmentaja Uusitalo Tomi ja valmentaja Koskinen Janne

Jää-Kotkat U19

U19 joukkue pääsi pelamaan ikäluokkansa korkeimmalle sar-
jatasolle, eli suomi-sarjaa.

Joukkue sai viime kauden jälkeen uuden valmennuksen, jonka 
johdolla aloitettiin jo toukokuun lopulla treenamaan

kovaa tulevaa kautta varten.

Sarjamme alkoi syyskuun alussa ja ensimmäisen pelatun kier-
roksen jälkeen joukkue majailee hienosti sarjan kärkisijoilla. 
Joten kesän kova työ on tuottanut tulosta.

050 569 7495, info@karmiini.fi          www.karmiini.fi

Karmiinista asennettuna laadukkaat,

050 569 7495, info@karmiini.fi          www.karmiini.fi

Karmiinista asennettuna laadukkaat,
KOTIMAISETKOTIMAISET

Tervetuloa seuraamaan vauhdikasta ja viihdyttävää kiekkoa.

Petri Lehtonen 
joukkueenjohtaja



Hankkija Oy
Santilantie 2, 23800 Laitila

puh. 010 768 5230
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U16

Ylärivi vasemmalta: Päävalmentaja Nyberg Tom, huoltaja Salminen Ville, huoltaja Söderman Jone, huoltaja Virtanen Sauli, valmentaja Uoti Toni

Keskirivi vasemmalta: Siivonen Iiro, Uoti Samu, Chryssanthou Micci, Heininen Eerik, Haijanen Emil, Heino Valtteri, Uusitalo Elias, Korhonen Eemeli

Alarivi vasemmalta: Salminen Lenni, Virtanen Wertti A, Kantonen Alpo C, Kuusjärvi Leevi MV, Oksanen Rasmus A, Oikari Valtteri, Kaupinsalo Joose 

Kuvasta puuttuu: Valmentaja Kaupinsalo Tomi, mv-valmentaja Salo Esa, huoltaja Korhonen Vesa, joukkueenjohtaja Uusitalo Esa

Jää-Kotkat u16

Joukkueessa pelaa tällä hetkellä viisitoista pelaajaa. Hyvin 
menneen viime kauden jälkeen joukkue sai paikan Mestikseen. 
U16 ikäluokassa sarjatasoja on kaksi, SM-sarja ja Mestis. 

Joukkue harjoittelee viikossa kolmesti, jonka lisäksi pelaajat 

käyvät ohjatulla aamujäällä. Pelejä on viikonloppuisin 1–2. Syk-
syllä pelataan alkusarjat, jonka jälkeen Mestis jakautuu menes-
tyksen mukaan ylempään ja alempaan sarjaan. 

Jää-Kotkien kanssa alkusarjassa pelaavat: HIFK ak., TPS ak., 
Team Eesti, VG-62, Haki, HC Nokia ja TuTo/Kisurit. Kovia pelejä 

siis luvassa. Tervetuloa katsomaan!

Tom Nyberg
Päävalmentaja
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U14/U15

Ylärivi vasemmalta: Valmentaja Nyberg Tom, Valmentaja Haijanen Olli, Broström Sisu, Rostedt Nooa, Nyberg Timi, Lampolahti Thomas, Jokimutka Elmeri, 
Viitasalo Auni, Raitamäki Eemil, Vahvanen Aleksanteri, Huoltaja Vahvanen Pasi, Joukkueenjohtaja U14 Lampolahti Kristian, Valmentaja Johansson Sami

Keskirivi vasemmalta: Huoltaja Lehtonen Mika, Trave Jonas, Helo Otto, Suutari Olivia,Kotiranta Onni, Saarinen Elias, Lehtonen Eetu, Vuola Elias, 
Johansson Santeri, Haijanen Anton, Joukkueenjohtaja U15 Marko Salminen

Alarivi vasemmalta: MV-valmentaja Lahdenranta Tommi, Yli-Antola Hugo, MV Salminen Veeti, Salminen Onni (C), Nieminen Timi (C), 
MV Lahdenranta  Roope, Toivonen Rami

Kuvasta puuttuu: Päävalmentaja Suutari Tommi, Huoltaja Rostedt Tero Pelaajat: Siivonen Senja, Diamantidis Sakke

Jää-Kotkat u14/U15

Jääkotkien U14 ja U15 peliryhmät pelaavat ikäluokkiensa län-
sirannikon AA-sarjoissa. Molempien ikäryhmien peliryhmät har-
joittelevat pääsääntöisesti yhdessä. U15, eli 2008 syntyneitä 
pelaajia on lukumäärällisesti vähän, ja valtaosa U14 pelaajista 
pelaakin myös U15 ikäluokan pelejä. Joukkue harjoittelee jäällä 
3 kertaa viikossa, mutta seurassa on tarjolla myös aamu- ja 
iltapäiväjäitä, joita pelaajat käyttävät ansiokkaasti hyväkseen.
Molemmat sarjat ovat alkaneet ja pelit ovat sujuneet mukavasti. 
Alkaneelle kaudelle on luotu haluttu pelitapa, jonka opettelu ja 

harjoitteleminen on käynnissä yksilöpelitaitojen kehittämisen 
ohella.
 
Joukkueessa vallitsee hyvä henki ja tekemisen meininki. Har-
joituksissa ja peleissä ollaan aina hymy huulilla ja pilke sil-
mäkulmassa, vaikka ”satalasissa” mennäänkin. Joukkueessa 
on kaikilla kiva olla ja Jääkotkissa pelaaminen on jokaiselle 
pelaajalle kunnia-asia. 

Suuri kiitos koko joukkueen puolesta olemassaolomme mah-
dollistamiseksi kuuluu kotijoukoille, sekä muille kannustajille ja 
tukijoille. Pelaajat ja taustahenkilöt antavat joka päivä kaikkensa 
toiminnan laadun, sekä pelaajien suoritustason parantamiseksi. 
Tervetuloa jäähallille katsomaan hyvää ja viihdyttävää jääkiek-
koa!

Jääkotkien U15- ja U14 -joukkueiden puolesta
Tommi Suutari

Parturi-Kam
paam

o

renza
T

Riikka Nieminen 044-3732287
Vihtorinkatu 1, 23800 Laitila / www.trenza.fi

fysioterapeutti
lymfaterapeutti

Pohjoistullikatu 22
23500 Uusikaupunki
puh. (02) 844 1414
gsm. 050 363 6123
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U12/U13

Ylärivi vasemmalta: Päävalmentaja Ågren Matti, Viitanen Alex, Jalonen August, Elo Niclas, Grönholm Casper, Vuorela Topias, Laisi Elias, Hurtig Luukas, 
Vahlroos Jiri, maalivahtivalmentaja Vuorela Ari

Keskirivi vasemmalta: valmentaja Chryssanthou Jesse, joukkueenjohtaja Flemming Laura, Suikkanen Alvari, Chryssanthou Mixu, Kesälahti Niko, Leino Nipa, 
Kangas Viljami, Metsä-Tokila Janne, Palmroos Eemeli, Ylilauri Eelis, Hjerppe Jasper, Vång Konsta, Jaakola Valtteri, valmentaja Friberg Henri

Alarivi vasemmalta: Laihi Ilari, MV Salovaara Osku, A Friberg Rasmus, C Ågren Oliver, A Nieminen Nestori, MV Kiiveri Miro,  Päivärinta Veeti

Kuvasta puuttuu: pelaaja Torni Oliver, huoltaja Päivärinta Jussi, huoltaja Vång Kimmo, huoltaja Kangas Jussi, valmentaja Leino Pete, valmentaja Laisi Tero

Jää-Kotkat U12/U13

Tässä joukkueellinen reippaita Jää-Kotkia. Pelaajia joukkuees-
sa on tällä hetkellä 27 ikäluokista 2010-2011. Harjoittelemme 
kotihallissa kolme kertaa viikossa ja viikonlopun peleihin läh-
demme aina hymyssä suin. Joukkueemme pelaa Länsirannikon 

U13 sarjaa kahdella porukalla.

Joukkueeseen on tullut alkukaudella monia uusia pelaajia mu-
kaan. Kaikki uudet tulokkaat otettiin mielellään vastaan, ja nyt 

suunnataan katse kohti käynnissä olevaa kautta. Tavoitteena 
on jokaisen pelaajan kehittyminen omalla tasollaan.

tädiem tatiovaT  
 allavat isallamaulah

 
.netrav aunis älläät emmelo assokinnarsianuoL PO eM  
 .ällietseiv aj assemilehup ,netsutovsak tädiem tatiovaT

atseettioso tädyöl emmoremunnilehup tarouS  
 .okkinnarsianuol/fi.po

 

HRKKONEVUOKRAAMOT

KUKKIA & KAIKKEA IHANAA
TAIVASSALON KESKUSTASSA
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Ylärivi vasemmalta: Valmentaja Österman Martti, Huoltaja Vahlroos Seppo, Joukkueenjohtaja Laihi Anu, Laihi Oskari, Toivonen Tero, Virtanen Eelis, 
Mannila Jami, Kilpeläinen Lauri, Ali Adel, Vainio Juuso, huoltaja Hellsten Riku, vastuuvalmentaja Virtanen Daniel

Keskirivi vasemmalta: Friberg Elmeri , Friberg Verneri, Haanpää Oliver, Häggström Ilmari, Maula Matias, Hellsten Väinö, Leivo Alexander, Ågren Alvar, 
Mykrä Sisu

Alarivi vasemmalta: Vahlroos Jooa, Österman Mikko, Eloranta Valtteri, Seitala Matias, Uusitalo Eino, Päivärinta Juuso, Peltomäki Evert

Kuvasta puuttuvat: Lelovits Sami, valmentaja Kilpeläinen Mika, valmentaja Eloranta Juha, valmentaja Peltomäki Teemu

Jää-Kotkat U11

Kauteen 2022 – 2023 lähdemme kahden peliryhmän voimin. 
Pelaamme U11 sarjaa. Sarjapeleistä puolet pelataan isolla ken-
tällä ja puolet pienpeleinä. Saimme kauden alussa reilun kou-
rallisen joukkueeseen lisää pelaajia Laitilan suunnalta. Jouk-
kue harjoittelee kolme kertaa viikossa yhdessä U10 joukkueen 
kanssa; maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. 

Kauden alkuun pidimme oman jääkiekkoleirin Säkylässä sekä 
järjestimme oman turnauksen Uudessakaupungissa syyskuus-

sa. Nyt on ensimmäiset sarjapelit jo pelattu ja hyvillä mielin 
lähdemme tulevaan kauteen. 

Joukkueen urheilullisena tavoitteena on yksilön laji- ja pelitaito-
jen kehittäminen. Joukkuepelin perusteita harjoitellaan edelleen 
pienpelien ja varsinaisten sarjapelien avulla. Tärkeintä on oman 
parhaansa antaminen pelikentällä ja erheiden ja onnistumisten 
kautta oppiminen. 

Joukkueeseen ovat tervetulleita kaikki jääkiekosta innostuneet 
pelaajat, niin tytöt kuin pojatkin!

Nähdään jäähallilla!

Joukkueenjohtaja,
Anu Laihi

ulriikka@maaseuduntyontekijapalvelut.fi
040 706 1522
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Ylärivi vas:  joukkueenjohtaja Lahtivuo Eeva, valmentaja Lahtivuo Janne, Vastuuvalmentaja Virtanen Leevi, huoltaja Aalto Ville
Keskirivi vas: Lahtivuo Antton, Perkiö Santtu, Paasio Oliver, Siivonen Tuure, Tättilä Aino, Virtanen Remi

Alarivi vas: Lahtivuo Aaron, Viertola Eemeli, Lahtinen Topi, Virtanen Rasmus, MV Päivärinta Juuso, Taipalus Eelis, Aalto Jasper
Kuvasta puuttuu:  valmentaja Taipalus Henry, huoltaja Lahtinen Jussi

U10

Joukkueessamme on tällä hetkellä kaksitoista 
innokasta kiekkoilijaa. Harjoittelemme kolme 
kertaa viikossa; maanantaisin, keskiviikkoisin 
ja perjantaisin yhdessä U11 joukkueen kanssa. 
Joukkue pelaa Leijonaliigaa yhdellä peliryh-
mällä. 

Joukkueen tavoitteena on Kiekkoilun hauskuu-
den lisäksi tietysti pelitaitojen kehittäminen, 
sekä perustan luominen pitkään kantavalle 

harrastukselle. 

Iloiseen joukkueeseemme ovat tervetulleita kaik-
ki lajista kiinnostuneet pelaajat!

Nähdään Jäähallilla!

Eeva Lahtivuo
Joukkueenjohtaja
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Ylärivi vas: Janni Chryssanthou valmentaja, Janne Tättilä valmentaja, Petteri Mykrä valmentaja, Rami Nieminen Joukkueenjohtaja
Keskirivi vas: Jimi Niemi, Lauri Helen, Peter Heininen, Jooa Heino, Jonatan Ståhl, Lenni Kuusimäki, Aleksi Lehtoruusu, Mianna Laurell, 

Eemil Hatakka, Aarni Nieminen
Alarivi vas: Niklas Andersson, Julius Leino, Kiira Leino, Renne Mykrä, Rasmus Suominen, Juho Tättilä, Aapo Saarinen, Arttu Perkiö, 

Lucas Santanen, Iida Lahtinen

U9

U9 Joukkue on nuorin ikäkausijoukkue. Meitä on reilut 20 iloista 
ja innokasta poikaa sekä tyttöä, mutta mukaan mahtuu vielä!

Harjoittelemme kaksi kertaa viikossa ja pelaamme Lähialuesar-

jassa kahdella ryhmällä.

Tervetuloa mukaan iloiseen joukkoomme.
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Kausi on aloitettu ja kaikki ringettesarjat 
ovat pyörähtänyt käyntiin. Seurassam-
me on pitkästä aikaa naisten kilpasar-
jassa joukkue, kun naisten ykkössarjan 
joukkue on saatu jalkeille, lisäksi seu-
rassamme on B joukkue, joka tavoittelee 
SM sarjan paikkaa, sekä D ja F joukkue 
kahdella peliryhmällä, nämä joukkueet 
pelaavat aluesarjaa. Joukkueisiin mah-
tuu mukaan uusia pelaajia, tule mukaan 
iloiseen joukkoomme.

Kaikki joukolla ringettekouluun

Ringettekoulusta on helppo aloittaa lajin 
harrastaminen. Ringettekoululaiset har-
joittelevat tiistaisin ja torstaisin nuorim-
man joukkueemme mukana, kuitenkin 
omina ryhminään. Jokaiselle katsotaan 

tasonsa mukaista valmennusta. Tällä 
tavoin pelaajat tulevat tutuiksi ringette-
koululaisille ja joukkueeseen siirtyminen 
on helppoa. Ringettekouluun tarvitset 
ainoastaan luistimet ja kypärän, polvi-
suojia suositellaan. Mailan saa lainaksi 
seuralta, meillä on myös lainavarustei-
ta, joita voi käyttää ringettekoulussa. 
Ringettekoulun jääajan löytyvät  https://
www.jaakotkat.fi/jaavuorot/

Tervetuloa uudet ringettekoululaiset mu-
kaan kivan lajin pariin.

Petri Suominen
ringettejaoksen puheenjohtaja
Jää-Kotkat
ringettejaos.pj@jaakotkat.fi

Ringettejaoksen 
tervehdys kaikille

Ylärivi vas:  Valmentaja Kangas Aleksi, valmentaja Koski Arttu, valmentaja Valtonen Lauri
Keskirivi vas: Friberg Lenni, Juhala Noel, Salonen Robin, Talja Luukas, Koski Aatos, Kangas Severi, Paasio Kasper,  Friberg Kasper, 

Harikkala Selma, Luhtaniitty Jami, Skön Mikael
Alarivi vas: Päivärinta Eemil, Uurasmaa Akseli, Helminen Elias, Kinnala Lukas, Luhtaniitty Emil, Niemi Veeti, Suominen Iiro, 

Valtonen Tomas, Kuusimäki Linnea

KIEKKOKOULU

Jää-Kotkat järjestää Leijona-kiekkokoulua keskiviikkoisin ja 
sunnuntaisin Uudenkaupungin jäähallissa. Pääsääntöisesti alle 
8-vuotiaille suunnattu kiekkokoulu tarjoaa liikkumisen riemua ja 

pelin oppimisen iloa erilaisten harjoitteiden, leikkien ja kisojen 
avulla.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Olli-Pekka Päivärinta p. 0445434064

Kauneus- ja hyvinvointipalvelut

Pia Kangasniemi
050 544 244 1

kauneusjahyvinvointipalvelut.com
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Ylärivi vas: Joukkueenjohtaja Suominen Petri, huoltaja Nousiainen Tero, Vastuuvalmentaja Silokivi Tiina, valmentaja Grönros Teemu, 
MV valmentaja Usvala Marko

Keskirivi vas: Ranta Emmi-Riia, Luoto Maria, Elo Fanni, Komulainen Senni, Heijari Sofia, Niskanen Jenny, Jokinen Katri

Alarivi vas: Nyberg Tanja, Hukka Anu, Nieminen Jonna A, MV Päivöke Jemina, Laurell Susanna C, Isotalo Ida A, Peltovirta Noora

Kuvasta puuttuu: MV valmentaja Airisto Saara, Elo Maria, Kivelä Johanna, Kymäläinen Sofia, Laine Ellisofia, MV Lorjo Kati, Tapani Teresa,
 valmentaja Suominen Jarno

ringette ykkönen

Monen vuoden tauon jälkeen Uudessakaupungissa pelataan 
taas naisten kilpasarjaa. Keväällä lähdettiin kasaamaan jouk-
kueen runkoa ja tällä hetkellä meillä onkin kasassa erittäin 
kattava ja monipuolinen 19+2 pelaajan kokoonpano. Pelaajista 
löytyy sekä Jääkotkien omia kasvatteja, että lähialueelta kuten 
Laitilasta ja Raumalta tulevia, Jääkotkapaidan ylleen pukevia 
pelureita. Joukkoon mahtuu myös muutamia, jotka pääsevät 
pukemaan ensimmäistä kertaa Kotkapaidan ylleen. Osalla 
pelaajista on aiempaa pelikokemusta SM-sarjasta sekä yk-
kössarjasta. Pelaajiemme ikähaitari on laaja, mikä tuo oman 
hyvän mausteensa niin kentälle kuin koppiinkin.

”Uutena joukkueena ollaan päästy treenaamaan yhdessä 
kesästä lähtien ja samalla tutustumaan uusiin joukkuekave-
reihin”, totesi joukkueen pelaaja Emmi-Riia Ranta. Kesä tree-
nattiinkin kovaa ja haettiin vauhtia alkavaan kauteen. Tällä 
hetkellä joukkue treenaa kolme kertaa viikossa ja viikonloput 

vierähtävät pitkälti eri jäähalleissa. Ukissa pelataan myös B-
sarjaa ja tekeminen yhdessä B-joukkueen kanssa onkin tiivistä. 
Valmennusringissä toimii päävalmentaja Tiina Silokivi, valmen-
tajat Teemu Grönros ja Jarno Suominen sekä maalivahtivalmen-
tajat Marko Usvala sekä Saara Airisto. 

Ykkössarjassa on tällä kaudella mukana 13 joukkuetta, joista 
alkusarjan jälkeen neljä parasta jatkaa SM-karsintasarjaan ja 
loput yhdeksän jatkavat ykkössarjassa. Vastustajista pisimmän 
matkan päässä ovat Kangasniemen KaPa-51 sekä Lapinlahden 
LL-89. Vastustajia löytyy myös mukavan läheltä, kuten Luvian 
LuKi-82 ja Naantalin VG-62. Joukkue lähtee tulevaan kauteen 
uutta intoa puhkuen. Peli-ilo on joukkueemme avainsana ja sen 
pyrimme säilyttämään pelistä toiseen. Yhdessä tekeminen on 
tavoitteellista ja kilpailuhenkisyyttä ei tästä joukkueesta puutu. 
Jäällä tehdään aina töitä satalasissa, pieni pilke silmäkulmas-
sa. Jokainen pelaaja, valmennus, huolto ja toimihenkilöt tuovat 

joukkueeseen oman tärkeän panoksen yhteisen tavoitteen saa-
vuttamiseen. 

Lopuksi haluamme kiittää sponsoreitamme kauden mahdollista-
misesta sekä toivottaa kaikki tervetulleiksi kannustamaan Jää-
kotkien Naiset voittoon, nähdään hallilla!
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Ja taas mennään! Ukissa nimittäin pelataan tänäkin vuonna B-
sarjaa! Pelaajalistamme on hyvinkin tuttu ja turvallinen ja koostuu 
lähinnä Jää-Kotkien omista kasvateista, mutta uutta puhtia saa-
daan myös kauempaakin, kun riveihimme astuu uusi maalivahti 
Luvialta. Tällä kaudella otteluihin lähdemme 13+2 pelaajan voi-
min. Joukkueemme koostuu 08-04 syntyneistä, toinen toistaan 
kovemmista tytöistä, joista jokainen on valmis tekemään kovasti 
töitä joukkueen eteen. Myös valmennus pysyy tuttuna: pääval-
mentaja Jarno Suominen, valmentajat Teemu Grönros ja Tiina 
Silokivi, sekä maalivahtivalmentaja Marko Usvala. Heidän osaa-
mistaan hyödyntäen ollaankin luisteltu jo monia vuosia. Myös 
huoltaja Tero Nousiainen, sekä joukkueenjohtaja Petri Suominen 
ovat tärkeässä roolissa joukkeessamme ja olemmekin todella 

kiitollisia kaikesta siitä, mitä valmennus ja huoltajat ovat joukku-
eemme eteen tehneet!

Tällä kaudella B-sarjassa on lisäksemme 14 joukkuetta, joista 8 
parasta jatkaa karsintasarjan jälkeen SM-sarjaan ja loput jatkavat 
ykkössarjaan. Vastustajat eivät suuresti viimekaudesta muutu ja 
paikallisotteluitakin päästään taas näkemään, kun kohtaamme 
naapurimme Laitilan Jyskeen.       

Tavoitteet meidän tytöillä on jokaisella kovat, eikä itsevarmuutta 
tästä joukkueesta puutu. Treenattu onkin kovaa jo viime keväästä 
asti kesätreenien merkeissä ja elokuusta alkaen ollaan päästy 3 
kertaa viikossa jäätreeneihin. Jäätreeneistä suurin osa päästään 

Ylärivi vas: Valmentaja Silokivi Tiina, MV valmentaja Usvala Marko, valmentaja Grönros Teemu, huoltaja Nousiainen Tero, joukkueenjohtaja Suominen Petri
Keskirivi vas: Niemi Ilona, Nousiainen Siiri, Grönros Aino, Grönros Lotta, Kirjasuo Miila, Anto Veera, Lindroth Vilma 

Alarivi vas: Suominen Tytti, MV Kallio Emilia, Usvala Emma A, Suominen Pihla C, Suominen Petra A, MV Rivasto Monika, Suutari Olivia
Kuvasta puuttuu: Maikola Katarina, vastuuvalmentaja Suominen Jarno

ringette B

vetämään yhdessä naisten kanssa ja heiltä napataankin vinkkejä 
omaan peliin!

Jäällä vedämme aina täysillä ja nautimme tekemisestä. Treeni-
iloa ja motivaatiota tästä joukkueesta ei puutu ja kausi 2022-23 
on varusteltu ilolla, naurulla ja hauskan pidolla, kuitenkin tavoit-
teet mielessä pitäen! 

Koko joukkueen puolesta haluamme kiittää sponsoreitamme kor-
vaamattomasta avusta!
       
Terveisin kapteenistomme, 
Pihla Suominen C, Petra Suominen A ja Emma Usvala A

MENOSSA 
MUKANA

JO VUODESTA 
1964 
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ringette d

Tämän kauden D-ringette joukkueessa pelaa 16 sisukasta tyttöä. 
Olemme nuori joukkue, mutta treeni ja peli kerrallaan harjoit-
telemme sitkeästi ja yritämme koko ajan parantaa taitoja, niin 
yksilöinä kuin joukkueena. Hiljaisia hetkiä ei tämän joukkueen 
kanssa tule, puhetta riittää taukoamatta ja nauru raikaa. Mahtava 
härdellijengi erilaisia persoonia, joita yhdistää halu oppia ja pitää 

yhdessä hauskaa.

Pelaamme Länsi-Suomen aluesarjaa, vastustajina mm. Jyske, 
FoPS, BLD ja Lukko.

Marraskuussa lähdemme Ringette Festival turnaukseen, joka 

pelataan Espoossa samaan aikaan ringeten MM-kisojen kanssa. 
Pääsemme siis nauttimaan MM-kisojen tunnelmasta. Suuri kiitos 
kaikille meitä tällä kaudella tukeville yrityksille.

Tiina Suominen 
Joukkueenjohtaja

Ylärivi vas: MV-valmentaja Suvinen Hanna, huoltaja Paasio Nina, MV Tättilä Elli, valmentaja Suutari Jenni, joukkueenjohtaja Suominen Tiina
Keskirivi vas: Tättilä Emma, Suominen Emilia, Virtanen Netta, Pirilä Venla, Kaukovalta Alice, Uussaari Veera

Alarivi vas: Suutari Odelia, Piirainen Nelli, Hauta-alus Olivia A, Paasio Fanni C, Pyysalo Viivi A, Kilpeläinen Lilja, Lahtinen Ella, Pyysalo Veera
Kuvasta puuttuu: MV Helminen Nella, valmentaja Kilpeläinen Mika

Pankkitie 2, 23600 Kalanti



ringette f

16

Ylärivi vas: Valmentaja Isotalo Ida, Merilä Alma, Piirainen Neea, Virtanen Vilja, Leinonen Erika, Leivo Milla, Syri Julia ja valmentaja Pauliina Piirainen

Alarivi vas: Kangas Venla, Isotalo Wilhelmiina, Hento Linnea, Sirkiä Matilda, Luhtaniitty Nella, Piirainen Noora, Hurtig Ellen

Kuvasta puuttuvat: Hannula Laura, Leino Viola, huoltajat Leino Päivi, Virtanen Elias, Sirkiä Josse, joukkueenjohtaja Hannula Maija

ringette f

Terveiset kaikille lukijoille meidän pieneltä, mutta pippuriselta F- 
ringette joukkueelta. Meidän ryhmässä harjoitetaan leikkimielistä, 
iloista ja monipuolista liikkumista. Treeniemme lopussa meidän 
valmentajamme Pauliina järjestää leikkimielisiä kilpailuja, ja se 
on tosi kivaa. Toivoisimme kovasti uusia kavereita joukkuee-
seemme ringettekoulun kautta, jonka tavoitteena on saada uusia 
joukkuekavereita lajimme pariin. Ringettekoululaiset pääsevät jo 
heti alusta alkaen harjoittelemaan pidempään mukana olleiden 
kanssa. Meidän valmentajat ja huoltajat tietty toivovat, että teistä 
tulisi meidän uusi joukkuekaveri tulevaisuudessa. 
Mitä me harjoitellaan jäällä? 

•	 pääpaino on luistelutaidon kehittämisessä. Tietty etu- ja 
takaperin 

•	 yhdessä olemista ja ryhmässä työskentelyä 
•	 oman kehon ja rinkulan hallintaa 
•	 muita ringeten perustaitoja
•	 taitojen kehittyessä aletaan harjoittelemaan yhä enemmän 

ringeten teknillisiä perustaitoja 

Me harjoitellaan tiistaisin klo 18:30-19.30 ja torstaisin klo 18-
19.00 Uudenkaupungin jäähallissa. Tiistaisin mennään hallil-
le jo klo: 17:30, koska käydään joukkueen kanssa yhteisellä 
alkulämmöllä pelailemassa jotain kivaa yhdessä. Olemme 
laatineet joukkueen kanssa yhteiset pelisäännöt, joita nou-
datetaan. Näin meillä kaikille on kiva tulla ja olla joukkueen 
kanssa. Olemme sopineet, että harjoitusten jälkeen käydään 
suihkussa, joten suihkuvermeet on hyvä ottaa mukaan. 
Meille järjestään pelitapahtumia pitkin kautta. Pisimmät matkat 
ovat Nokialle ja Forssaan, jotka mennään linja- autolla. Linja- 
automatkat ovat ihan parhaita, kun saa olla koko poppoon 
kanssa yhdessä. Pelitapahtumissa saadaan ruoka joukkueen 
puolesta, joka on tosi kiva juttu, ettei tarvitse niin paljon eväitä 
kantaa mukana. Täytyy kyllä todeta, että kotiturnaukset ovat 
ihan parhaita, koska perheenjäsenet, sukulaiset ja kummit pää-
sevät meitä katsomaan. On niin kiva pelata täydelle katsomol-
le. Haastammekin juuri sinut katsomaan pelejämme, vaikka 
ei tuttua pelaisikaan. Täältä saat silloin ostaa vohveleita, joita 

meidän	äidit	ja	isät	paistaa,	kermavaahdon	ja	hillon	kanssa	☺.	
Mikäli olet halukas kehittymään, niin tervetuloa iloiseen poruk-
kaamme.	Ujk,	parempaa	ei	ooo	☺

terveisin F-ringeten pelaajat ja toimihenkilöt

 
 

 

  

  

 

 

Meiltä ammattitaidolla 
moni puoliset lasityöt, 
lasialan tuotteet ja 
kehystyspalvelut.

• Korjauslasitukset
• Rakennus- ja työkonelasit
• Sisustuslasitukset, mm. lasi- ja 
   liukuovet, lasiseinät, terassilasit
• Kehystykset, taulut ja peilit

Sepänkatu 8, Uusikaupunki
02 841 2248 

040 591 9999/päivystys 24 h
www.ukinlasi.fi  
posti@ukinlasi.fi

Ukin
LASI JA KEHYS

ky

Ukin
LASI JA KEHYS

ky

Ukin
LASI JA KEHYS

ky
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Ylärivi vas: Miisa Lähtinen, Mimmi Lehtonen, Isla Vuorinen, Elena Markkanen, Taimi Laiho, Alisa Lähtinen, Viivi Isoheiko, Aada Peltomäki ja Emma Uurasmaa

Keskirivi vasemmalta: Erika Leinonen, Mai Vuorenpää, Lesia Bekhkal, Lilli Etu-Prami, Anni Peltomäki, Elli Etu-Prami, Aino Poutia, Enna Levola, Iisa Käyhkö, 
Edith Leinonen, Jamilla Leikko ja Kiia Majava

Alarivi vasemmalta: Minea Virtala, Fanni Etu-Prami, Inka Kukkonen, Oona Ahala, Zhao Zhao, Saara Wessman, Ellen Päivärinta, Linda Värränkivi, 
Ilona Kukkonen, Minka Laakso, Fredrika Leinonen ja Minja Perkiö

 Kuvasta puuttuu: Viveca Nordman, Tinja Holm, Melissa Mattila, Julietta Mattila, vastuuvalmentaja Silja Tuominen, 
tuntivalmentaja Emilia Nurmi ja tuntivalmentaja Oona koivukoski

taitoluistelu

Uusi kausi on startattu taas kunnialla käyntiin neljän harrasteryh-
män voimin. Pienimmät luistelijat ovat aloittaneet kauden alussa 
luistelukoulun, ja sieltä onkin luontaista siirtyä harrasteryhmiin 
jatkamaan harrastusta loppukaudeksi, joko kerran tai kaksi vii-
kossa. Luistelukoulun ja harrasteryhmien lisäksi seurassamme 
jatkaa viime vuodeltakin tuttu kilpailuryhmä. Kilpailijamme kilpai-
levat Tinttien tai Taitajien sarjoissa.
 
Jaoksellemme on tärkeintä lasten harrastamisen ilo ja sen tu-
keminen. Yritämme kehittää toimintaa lasten ehdoilla, niin että 
jokaisella olisi mukavaa treeneissä ja yhteishenki olisi hyvä. Tätä 
tärkeää työtä tekeekin konkreettisesti valmentajamme, jotka ovat 
osoittaneet omaavansa erittäin suuren sydämen. Odotamme 
innolla käynnissä olevaa kautta. Syyslomalla luistelemme leiripäi-
vien merkeissä ja loppuvuoden kruunaa perinteinen joulunäytös!

Ryhmiin on edelleen mahdollista tulla mukaan. Joulunäytök-
sen harjoitteluakaan ei ole vielä aloitettu, joten nyt kun aloittaa 
harrastuksen niin pääsee esiintymään jo jouluna sukulaisille ja 

ystäville. Tämä on monen luistelijan kauden kohokohta! Näytös 
järjestetään tänä vuonna yleisölle 11.12. ja koululaisille/varhais-
kasvatukselle 12.12.

Syysterveisin, taitoluistelujaos

www.segertech.com

seger oy
the Pressing
technology sPecialist
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Jää-Kotkien kasvatti 17-vuotias Tomas Nyberg kiekkoilee tois-
ta kautta Stanstead Spartansissa Kanadassa. 

Muutama vuosi sitten hänelle tarjoutui mahdollisuus lähteä 
Pohjois-Amerikkaan pelaamaan kiekkoa ja opiskelemaan. 
Suomessa häntä auttoi Universal Players niminen yritys, joka 
on auttanut eri lajien pelaajia jo useita vuosia ulkomaille. 
Ensimmäisenä vuotena Tomas pelasi Stansteadin prep. jouk-
kueessa, joka on koulun kakkosjoukkue. joukkue pelasi yksi-
tyiskoulujen sarjaa RSEQ M18 D1. Joukkue pärjäsi hyvin ja 
voitti oman lohkonsa. Playoffeissa joukkue hävisi katkerasti 
Finaalissa rangaistuslaukauksilla. 

Hyvin menneen alkukauden jälkeen Tomas loukkasi polven-
sa ja kevään pelit jäivät pelaamatta polvileikkauksen vuok-
si. Kuitenkin keväällä 2022 koulusta ilmoitettiin, että Tomas 
on valittu seuraavaksi kaudeksi koulun ykkösjoukkueeseen 
Stanstead Spartans Varsity joukkueeseen. Joukkue pelaa 
CAHS sarjaa, mikä on Kanadan Kovin koulusarja. Stanstead 
voitti viime kaudella Kanadan mestaruuden kyseisessä sar-
jassa. NHL:n varaustilaisuudessa sarjasta varattiin muutama 
pelaaja NHL:ään. 

Stanstead Spartans on yksityiskoulun joukkue, joka pelaa 
Koulun Stanstead College nimen alla. Tomas asuu koulun 
campuksella, jossa jäähallikin sijaitsee. koululta ja asuinta-
lolta on jäähallille matkaa 100 metriä. Koulu vastaa Suomen 
lukiota. Koska kyseessä on koulun joukkue, niin myös koulun 
pitää sujua mallikkaasti tai muuten ei ole asiaa treeneihin ja 
peleihin. 

Tomas on tykännyt ajasta Kanadassa ja tämän kauden jäl-
keen jäljellä on ainakin vielä yksi vuosi, jotta hän saa käytyä 
koulun valmiiksi ja valmistuu koulusta. Tämän jälkeen tulevai-
suus on auki, mutta Tomas itse haluaisi jatkaa kiekkoilua ja 
opintoja Pohjois-Amerikassa.

Tomas Nyberg kiekkoilee Kanadassa

Jää-Kotkista maailmalle

Kaikki rakennusalan työt ammattitaidolla

0400 935 828
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Veera Lindroth aloitti jääurheilun harrastamisen Jääkotkis-
sa 5-vuotiaana. Ensimmäiset kosketukset Uudenkaupun-
gin jäähalliin on tehty taitoluistelijoiden rivissä. Sieltä laji on 
vaihtunut ringetteen ja lopulta jääkiekkoon. Uudenkaupungin 
tyttökiekkojoukkueessa oli ilo ja kunnia aikanaan harrastaa 
jääkiekkoa. Kiitos siitä valmentajille ja toimihenkilöille! Mielui-
sa harrastus on seurannut opintojen mukana. Naisten liigaa 
on tullut pelattua ensin Rauman Lukon riveissä ja opintojen 
myötä Tampereella Ilveksessä. 

Mahdollisuus opiskelijavaihtoon oli jäänyt Veeralta tekemättä 
lukioaikana ja nyt oli aika toteuttaa haave. Koulupaikaksi vali-
koitui Saksan München. Koulupaikkavaihtoehtoja mietittäessä 
oli tutkittu myös mahdollisia naisjääkiekkojoukkueita ja niiden 
sijaintia koulun läheisyydessä.  Kun vaihto lopulta varmistui, 
oli vielä epäselvää, onko tuleva vuosi vain opintoja, vai jatkuu-
ko harrastus. Opiskelijoista suurin osa asuu soluasunnoissa 
koska asuntojen saatavuus on vähäinen ja hintataso korkea. 
Tässä kohtaa olikin oikea hetki ottaa yhteyttä joukkueeseen. 
Pelipaikka saatiin ja samalla joukkueelta myös muita apuja 
asioiden hoitoon Saksaan muutettaessa.

Tällä kaudella Veera pelaa siis Saksan naisten liigaa (Frauen 
Bundesliga) Münchenin joukkueessa ESC Planegg-Würm-
tal. Liigassa on tällä kaudella vain kuusi joukkuetta. Koronan 
takia menneet kaudet ovat olleet vaikeita joukkueille. ESC 
Planeggissä on tänä kesänä tapahtunut paljon muutoksia. 
Joukkueesta on lähtenyt ja tullut paljon uusia pelaajia. Tämän 
lisäksi seuran johtoon on tullut muutoksia ja myös valmentaja 
ja harjoituspaikka on vaihtunut. Nyt kauden alussa joukkue 
sai uuden suomalaisen valmentajan Johanna Ikosen. Johan-
nalla on monen vuoden kokemus valmentajana toimimises-
ta Suomessa, Saksassa ja Itävallassa sekä itsellä taustaa 
maajoukkuepelaajana. Viime kaudella Johanna on toiminut 
valmentajana Ruotsissa. 

Joukkue osallistui viikolla 38 EWHL (European Women´s 
Hockey league) turnaukseen Unkarissa. Menestystä täältä 
ei tullut, mutta varmasti pelituntumaa tulevaa kautta ajatel-

Opiskelijavaihdon aikana jääkiekkoa 

naisten liigassa Saksassa

len. Ensimmäiset liigapelit olivat menneenä viikonloppuna 
1.–2.10. viime kauden voittajaa vastaan. Tältä viikonlopulta 
ei vielä voittoja herunut.

Kaikille pienille ja isoillekin Jääkotkien kasvateille, muistakaa 
nauttia harrastuksestanne. Kaikki harrastukset ovat mukavia 
ja kannatettavia ja koskaan ei tiedä mitä uutta kokemusta 
myös se voi tuoda mukanaan!

Jää-Kotkista maailmalle

Halikontie 12
 23600 KALANTI

0400 874 800

Parturi-Kampaamo

MANDI
varaa.timma.�/parturikampaamomandi 
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SU

www.grawiko.fi

SUOMEN HAUSKINTA RATKOTTAVAA!

Voita 700€ LAHJAKORTTI meille; mukana olet ostaessasi 
kultasormuksen tai rannekellon (arvonta 31.8.2016)

Rauman Lukolla on ilo olla tälläkin kaudella yhteistyön 
kautta mukana Uudenkaupungin Jää-Kotkien kiekko-
toiminnassa!

Nyt itse toista vuotta mukana olevana, on hienoa näh-
dä uusia ja vanhoja kasvoja jäähallilla. Silmiinpistävää 
on pelaajien ja valmentajien innokkaat ilmeet, jotka 
ovat valmiina kohtaamaan uusia haasteita.

Näitä haasteita pyrimme jääkiekon parissa valmen-
tajien kanssa luomaan pelaajille ja auttamaan heitä 
saamaan onnistumisten kautta uusia kokemuksia kau-
kalossa.

Myös pelaajat luovat valmentajille usein hyvällä ja vä-
lillä myös vaikealla tavalla haasteita, joista voimme 
ottaa opiksi ja yrittää löytää valmentajina uusia keinoja 
kehittää toimintaa ja auttaa pelaajia.

Seuratoiminnassa tapahtuu myös tärkeä osa lasten 
kehityksestä ja kasvatuksesta. Pelaajalla on joukku-
eessa oma rooli ja ympäristö, missä tapahtuu ryh-
mässä toimimista, itsensä haastamista sekä monia 
muita tilanteita, mitä ei muualla välttämättä pääse 
kokemaan.

Tavoitteina yhteistyöllä on kehittää seuran toimintaa 
urheilullisesti ja näin parantaa alueen pelaajien mah-
dollisuuksia hienon lajin parissa. Tämä näkyy seuran 
jokapäiväisessä toiminnassa sekä toivottavasti myös 
jäähallin ulkopuolella Jää-Kotkalaisten voimin.

On hienoa seurata ja olla omalta osaltaan mukana 
Jää-Kotkien lasten ja nuorten pelaajien sekä valmen-
tajien jääkiekkotaipaleella.

Severi Koskinen

Tervehdys 
Jää-Kotkat!
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KALLELAN

TIMPURIT OY
040-5813621
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