PALKITUT PELAAJAT 2016
TSEMPPARIT:

IIDA ELOMAA
Mimmit

Ryhmän kantavia harjoittelijoita, joka pääsi kauden aikana pelaamaan muutaman pelin
poikienkin matkassa. Tsemppaa yleensä jäällä omalla tekemisellään myös muut
harjoitteluun.
PIA-EMILIA KOIVULA

Naiset

Vuosien pitkäjänteisestä työstä pelaaja on varmasti saanut kuluneella kaudella
palkintoja onnistumisten muodossa sekä vastuun kasvun myötä.
JULIUS ALARANTA

F-06

Tunnollinen harjoittelija, periksi antamaton asennepelaaja. Pelasi kauden hyvällä
innolla riippumatta peliryhmistä. Aina valmis lähtemään peliin kuin peliin.
MANU MÄENPÄÄ

E-05

Ehdottomasti joukkueen kovin luistelija, jolla on jäätävä rannelaukaus. Pelisilmä
kehittynyt kauden aikana valtavasti. Joukkueen hymyilevä työmyyrä.
VALTTERI YLÖSMÄKI

E-04AAA

Joukkueen taitavimpia luistelijoita. Tunnollinen harjoituksissa ja peleissä kävijä.
Aina valmis osallistumaan extra tapahtumiin.
JUUSO SALMINEN

E-04A

Kauden aikana ei jäänyt yhdetkään harjoitukset väliin, peleistä puhumattakaan.
Joukkueen kantavia voimia kun joukkue voitti oman sarjansa. Kopissa ei hetkeäkään
hiljaa!
JARKKO TAMMINEN

D-03

Kehittynyt paljon kauden aikana ja näin ollen noussut joukkueen tukipilariksi. Aina
hyvällä päällä ja asenteella niin harjoituksissa kuin peleissäkin.
EERO TURPEINEN

C-01

Tunnollinen harjoittelija, joka ei valita pienistä. Sinnikäs taistelija, vaikka vastassa
olisi vähän isompikin pelaaja. Loistava kiekon käsittelijä ja luistelija. Joukkuepelaaja,
jolla on aina hymy suupielessä.

EEMELI MÄKI

C-juniorit

On harjoitellut ja pelannut itseään vuotta vanhempien joukkueessa hyvällä asenteella
ja esimerkillisellä käytöksellä. Hänen hyväntuulisuus näkyy joukkueen päivittäisessä
tekemisessä ja on tärkeänä osana joukkueen hyvää ilmapiiriä. Sitkeän harjoittelun ja
halunsa vuoksi hän on ollut pelillisesti joukkueen kantavia pelaajia tällä kaudella.
Lisäksi hän on käynyt auttamassa oman ikäisiä 01-joukkueessa sekä esiintynyt myös
B2 joukkueessa mahdollisuuksien mukaan.
MIKKO KALLIO

B2-juniorit

Tunnollinen treenaaja. Iloinen mieli aina treeneissä mukana ja asenne kohdallaan.
Halu kehittyä ja oppia uutta, nöyrä ja valmis ottamaan palautteen vastaan niin
positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. Joukkuepelaaja, joka arvostaa
kanssapelaajiaan, eikä ole liian itsekäs.
VILLE LÄHTEENMÄKI

Raketit

Rakettien 3-divaritaipaleen alusta ollut aktiivisesti mukana, hoitanut hommia
mallikkaasti kaukalossa ja sen ulkopuolella. Kun Raketit kokoontuivat ensi kerran
viime vuoden keväällä, vaadittiin kaikilta sitoutumista viedä pitkä kausi läpi. Villeltä
on löytynyt aimo annos sitoutumista joukkueelle.
TEEMU KORVENPÄÄ

Edustus
Pelaajana urheilullinen, kova treenaamaan, hyökkäyksen ehdoton liideri.

MAALIVAHTI:
JOONA NURMIKKO

KAUDEN JUNIORIMAALIVAHTI

Tämä veijari on tehnyt jälleen kerran kesästä alkaen kehittymisen ja
kasvamisen palapeliä, pala palalta eteenpäin. Sokkeli on vahva, sen päälle
kelpaa rakentaa unelmaa. Pala palalta veijari on kasvanut joukkueensa
suureksi tukipilariksi. Tämä veijari tykkää treenata kovalla asenteella ja
suurella sydämellä. Juuri se on kehittymisen iso A ja O. Jäällä kuin jäällä,
oheisista omatoimiseen. Myös vapaa-aika kuluu eri liikunnallisten
asioiden ympärillä.

KIERTOPALKINNOT:
KAUDEN
LEIJONALIIGAPELAAJA

ALEKSI RISTIMÄKI
On kauden aikana ollut harjoituksissa sekä peleissä aina sata
lasissa. Tekemisen laatu palkittiin kauden loppupuolella, kun tuli
nosto pelaamaan muutama vanhempien peli pitkällä kentällä.

VUODEN JUNIORI

NIKO MÄKI
On kovalla työnteolla ottanut isoja harppauksia eteenpäin
pelaajana ollen B2 joukkueen puolustuspään tukipilari. Kova halu
ja into kehittyä on näkynyt niin harjoituksissa kuin peleissä. Hän
on todellinen joukkuepelaaja ja onkin joukkueessaan pidetty
pelikaveri. Palkintona hyvistä suorituksista omassa joukkueessaan,
hän pääsi kauden aikana kokeilemaan siipiään myös
edustusjoukkueen matkassa ja suoriutui niissä peleissä hyvin.
Onnistui jopa avaamaan maalitilinsäkin miestentasolla jo heti
ensimmäisessä ottelussa kotiyleisön edessä. Toivottavasti
tulevaisuudessakin motivaatio ja halu kehittää itseään
jääkiekkoilijana säilyy ja kasvaa entisestään.

NUORI SUOMI -PELAAJA

NIKO ILOLA
Aina harjoituksissa tunnollisesti, eikä turhista valita. Vaatii
itseltään hyviä suorituksia, ehkä välillä jopa liikaakin. Iloinen
nuori mies, tulee toimeen kaikkien kanssa.

VALMENTAJIEN KIERTOPALKINNOT:
VUODEN
JUNIORIVALMENTAJA

TOMMI PIETIÄINEN
Tommi valmennustiimeineen (Aki Varjamo, Tomi Pietilä, Jarmo
Saarinen) onnistui luotsaamaan C-00 joukkueen C-nuorten
Mestikseen. Kauden aikana joukkueessa vallitsi hyvä ilmapiiri,
jossa jokainen pelaaja oli tärkeä palanen joukkuetta! Pelaajat
kehittyivät yksilöinä ja oppivat perustaitoja viisikkopelaamisesta,
näiden avulla joukkue pärjäsi peleissä ja pääsi asettamaansa
tavoitteeseen. Tommi on toiminnallaan ollut edesauttamassa
lähimpien ikäkausijoukkueiden yhteistyötä ja pelaajaliikennettä
kauden aikana.
Tommi on tehnyt jo monta vuotta hyvää työtä joukkueissa ja
valmennuspäällikkönä hoitaen asioita pelaajien kehityksen ja
seuran jatkuvuuden varmistamiseksi. Jollain ihmeen konstilla on
onnistunut yhdistämään perheen, 3-vuorotyön,
valmennuspäällikön tehtävät ja joukkuevalmentamisen. Lisäksi
Tommi on vastannut seuran leijonakiekkokoulusta ja ollut mukana
poikansa F-juniorijoukkueen valmennuksessa.

VUODEN
TULOKASVALMENTAJA

TOMI PIETILÄ
Innostui pelaamisensa ohella lähtemään mukaan
valmennushommiin ja liittyikin keväällä C-00 joukkueen
valmennustiimiin, tuoden mukanaan omia ajatuksia harjoittelusta
ja pelaamisesta pelaajan näkökulmasta katsoen. Pystyi lisäksi
antamaan joukkueelle ja yksilöille hyviä pieniä vinkkejä eri
pelitilanteisiin, joita on itse pelatessaan kokenut hyväksi ja
toimivaksi. Oli innokas oppimaan myös valmentamista omilta
kollegoiltaan ja näin sai paremman kuvan siitä, mitä
kokonaisvaltainen valmentaminen on. Toivottavasti
tulevaisuudessakin hänen tietotaitoa saadaan Loimaalaisen
jääkiekon käyttöön niin pelaajana kuin valmentajana.

EDUSTUKSEN OMAT PALKINNOT:
IISAKIN TÄHDET

TEEMU KORVENPÄÄ
Kelloliike Iisakin Tommy Hilfiger kello

KAUDEN FANI

MIKKO KÄRRI
Pelistä toiseen kannustanut ja myös vieraspeleissä lähes aina
mukana. Järjestämässä fanitoimintaa yhdessä oman
faniporukkansa kanssa; upeaa fanitusta jo usean vuoden ajan.

