PALKITUT PELAAJAT 2014
TSEMPPARIT:
KAMILLA TOIVONEN
Nuoremmat
tytöt

Edusti kuluneella kaudella oman ja yhteistyöseuramme joukkueita pelaamalla
sarjapelejä seitsemässä eri joukkueessa.
REETA LEHIKOINEN

Vanhemmat
tytöt

Sitoutunut pelaaja pidemmälläkin aikajaksolla tarkasteltaessa. Tänäkin kautena
mukana kaikissa sarjapeleissä.
KASPER LEIJON

F-04/05

Oppimishaluinen ja hyväkäytöksinen pelaaja, joka harjoittelee ahkerasti ja
tunnollisesti. Hänellä on vahvaa yrittämistä jokaisessa pelissä ja vaihdossa.
JOONA NURMIKKO

E-03

Ahkera ja tunnollinen harjoittelija. Rohkeasti ja innolla tarttunut
mahdollisuuteen harjoitella myös vanhemmassa ikäluokassa. Tuttu näky myös
tyttöjen/naisten harjoituksissa. Aina positiivisella asenteella mukana niin
harkoissa kuin peleissä.
VALTTERI RANTALA

D-01

Palkittava pelaaja on omalla sitoutuneisuudellaan sekä kovalla työllä puskenut
itsensä joukkueemme luottopuolustajaksi." Mellilän datsyuk " Valtteri Rantala.
VÄINÖ MARJAMÄKI

D-00 A

Pieni ja pippurinen puurtaja, joka on kehittynyt valtavasti kauden aikana. On
omalla peräänantamattomalla asenteellaan näyttänyt esimerkkiä koko
joukkueelle niin kentällä kuin sen ulkopuolella.

TOPIAS HUHTAMO
D-00 AA

Lupaava nuori maalivahti, joka on kantanut torjuntavastuun jo usean kauden ajan
joukkueessaan. Valmis tekemään kovasti töitä saavuttaakseen korkealle
asettamansa tavoitteet. Suosittu yökylämajoittaja.
SAULI KANKAANPÄÄ

C-99
Joukkueen pelaajien keskuudestaan valitsema tsempparipelaaja.
OSKARI RUOHOMÄKI
B2

Palkittava peluri on lahjakas, aktiivisesti harjoituksiin osallistuva ja aina
vähintään sata lasissa harjoituksissa ja peleissä. Hän on puolustaja, jonka
jokainen valmentaja haluaisi joukkueeseensa.

AARO MÄKIÖ
Edustus

Oli sitoutunut kiitettävästi joukkueen toimintaan koko kauden ajan, vaikka
kävikin harjoituksissa ja otteluissa Turusta käsin. Kauden mittaan vastuu kasvoi
otteluissa ja pelaaminen oli hyvällä tasolla. Ei kitise turhaan ja tarvittaessa saa
suunsa auki jos on jotain sanottavaa.

MAALIVAHTI:
TOPIAS HUHTAMO
Kaudella on mittaa ja kokoa monen rappusen kautta. Kesästä alkaen
tehnyt ahkerasti töitä kehittymisen eteen, suurella kasvun tiellä.
Joskus häntä piti hieman jopa jarruttaa. Kauteen mahtuu lukematon
KAUDEN
määrä treeniminuutteja, yli 2300 peli minuuttia. Rakastaa
JUNIORIMAALIVAHTI
kiekkosadetta ja inhoaa kiekkopoutaa. Ollut kaudella joukkueensa
tasainen Suuri tukiranka niin kotona kuin vieraissakin.
Maalivahtitilaston kärkimies alueensa ikäluokassa. Hieno matka myös
Pikku-pohjolaan.

KIERTOPALKINNOT:
KAUDEN
LEIJONALIIGAPELAAJA

NIKLAS HAVERI
Reipas ja iloinen pelimies, joka pelaa kovalla asenteella. Tärkeitä
maaleja tärkeisiin paikkoihin!

VUODEN JUNIORI

OLLI PIKI
Olli on osoittanut halua kehittyä pelaajana käyden oman B
juniorijoukkueen tapahtumien lisäksi myös edustuksen
harjoituksissa ja peleissä. Oli tälläkin kaudella joukkueensa
johtavia pelaajia kun B juniorit pääsivät kevääksi B2 Mestikseen.

NUORI SUOMI -PELAAJA

EPPU VARJAMO
Oman joukkueensa tukipilari, vastustajien kauhu. On
vakiinnuttanut paikkansa pistetilastojen piikkipaikalla, hyvän
luistelutaitonsa ansiosta ehtii maalintekopuuhista myös
puolustuksen avuksi. Mikäli rakkaus lajiin säilyy, niin
tästä pelaajasta kuullaan vielä.

VALMENTAJIEN KIERTOPALKINNOT:

VUODEN
JUNIORIVALMENTAJA

JUHA-MATTI SALMINEN
Näyttänyt osaamisensa kehittää yksilöä ja joukkuetta vieden 99joukkuetta hurjasti eteenpäin tällä kaudella yhdessä muun
valmennustiimin kanssa. Joukkueen tekemistä niin harjoituksissa
kuin peleissäkin on ollut mukava katsella. Joukkueessa on ollut
hyvä ilmapiiri ja pojat ovat olleet motivoituneina kehittymään.

VUODEN
TULOKASVALMENTAJA

PASI HAVERI
Osoittanut innokkuutta valmentamiseen jo muutaman vuoden
ajan kouluttaen itseään koulutuksissa ja ohjaten tulevia pelureita
kiekkokoulussa sekä toimien apuvalmentajana. Tällä kaudella otti
päävastuun leijonaliiga joukkueesta. Haasteiden keskellä
pärjännyt hyvin ja saanut toiminnallaan poikia kehittymään sekä
innostumaan lisää jääkiekosta.

