PALKITUT PELAAJAT 2015
TSEMPPARIT:
EMILIA UUSITALO
Mimmit

On joukkueen ilopilleri ja ahkera harjoittelija. Innokas asenne lajin pariin näkyy
kentällä niin poika kuin tyttöpeleissä. Osaa ottaa muut hyvin huomioon ja
esimerkillään kannustaa koko joukkuetta.
ALIISA TOIVONEN

Naiset
Tehot ja peliaika kertovat puolestaan.
MILO RÄMÖ
F-05

Aina iloinen ja innokas pelaaja sekä harjoittelija. Harjoitteli koko kauden suurella
sykkeellä ja osoitti innostusta lajia sekä kunnioitusta joukkuepelaajia kohtaan.
Takuuvarma kasvo hallilla harjoituksissa sekä pelireissuilla.
ELMERI IIVONEN

E-04

Erinomaisen pelisilmän omaava joukkuepelaaja, joka jakelee namupasseja.
Joukkueen jääkiekkotietäjä ja tilastonikkari.
JAMI MÄKILÄ

E-03

Erittäin tunnollinen treeneissä ja peleissä kävijä. Omaa hyvät lajitekniset taidot.
Kova halu kehittyä.
JESSE OJALA

D-01

Ahkeralla harjoittelulla ja sinnikkyydellä hän on osoittanut olevansa joukkueemme
tärkeä tukipilari.
KALLE KÄKÖNEN

C2-00

Kalamies, ei turhia hötkyile eikä ihan pienestä mutise, tuli Ypäjän
ulkojäiltä niin sanotusti "pystymetsästä" mukaan joukkueeseen.
Tunnollinen treenaaja joka pienestä peliajasta huolimatta on osoittanut
suurta sitoutumista. Rohkea kaveri ja itseluottamus kohdallaan, aina
valmis hyppäämään kaukaloon.
EERO SALMINEN

C-99
Joukkueen pelaajien oma valinta.
NIILO LEPPÄMÄKI
B-juniorit
Tunnollinen harjoittelija, periksiantamaton asennepelaaja.
MATIAS PAUKKIO
Edustus
Kävi ahkerasti harjoittelemassa opiskelun ohessa Espoosta asti.

MAALIVAHTI:
JESSE OJALA
Kesäisistä metsistä alkoi tämän pitkä ja kova kausi. Kilometrimäärä
KAUDEN
JUNIORIMAALIVAHTI on huima. Alkukauden vaikeudet käännettiin voitoksi. Kevätkaudella
hän paransi joka treenissä tasoaan ja oli muuri playoffeissa. Joukkue
sai mestaruuden.

KIERTOPALKINNOT:
KAUDEN
LEIJONALIIGAPELAAJA

KALLE HAAPALA
On loppukauden aikana kehittynyt huimasti ja pystynyt nostamaan
tekemisensä ikäistensä poikien tasolle. Harjoittelu sekä
onnistumiset alkoivat näkyä kevät puolella ja nosti itsensä
Leijonaliiga pelien runkopelaajaksi.

VUODEN JUNIORI

JALMARI MÄKELÄ
On aktiivinen ja innokas harjoittelija niin joukkueen omissa
tapahtumissa kuin vapaa-ajallaan. Kauden aikana on osoittanut
olevansa yksi ikäluokkansa kärkipelaajista ja ollut täten iso osa
joukkueen menestystä.

NUORI SUOMI -PELAAJA

JONI RAJALA
Hyvä pelimies ja innokas harjoittelija, joka on harrastanut
jääkiekkoa jo pitkään.

VALMENTAJIEN KIERTOPALKINNOT:

VUODEN
JUNIORIVALMENTAJA

TUOMAS NURMINEN
On nuori ja innokas valmentaja, joka on kiinnostunut kehittämään
itseään sekä pelaajiaan lajin parissa. On pidetty valmentaja ja
persoona seurassa, joukkueessa sekä ennen kaikkea pelaajien
keskuudessa.

