
PALKITUT PELAAJAT 2013 
 

 

TSEMPPARIT: 

 

Nuoremmat 

tytöt 

LIISI NURMIKKO 

 

Tyttö on kehittynyt todella paljon lyhyessä ajassa. Lähtenyt  rohkeasti  hakemaan 

lisä treenejä poikapuolelta. 

Vanhemmat 

Tytöt 

VENLA HORN 

 

Tehty työmäärä näkyy jäällä niin poika kuin tyttöpeleissä. Aina valmis 

harjoittelemaan. 

F-03/04 

ELMERI IIVONEN 

 

On yksi joukkueen pelillisiä runkopelaajia ja omaa ikäisekseen kovan 

kiinnostuksen jääkiekkoon. 

E-01 

JESSE PIETILÄ 

 

Hiljainen työmyyrä joka takuu varmasti hoitaa oman tonttinsa, on tunnollinen 

eikä koskaan arvostele muiden tekemistä. 

D-00 A 

AKUSTI HAKALA 
 

Loistavan pelisilmän omaava pelaaja, joka osaa liikuttaa kiekkoa ja tekee 

järkeviä ratkaisuja puolustuspäässä. On omalla esimerkillään kasvattanut koko 

joukkueen harjoitusmotivaatiota ja henkilökohtainen kehitys on ollut 

nousujohteista kauden alusta alkaen. 

D-00 AAA 

JEKE AAVILA 

 

On kauden aikana kehittynyt huimasti ja pystynyt nostamaan tasonsa 

ikäluokkansa kovimpaan sarjaan. Treenaa vapaa-ajallaankin ja on kopissa ja 

jäällä rento sekä leppoisa pelikaveri. Huumormiehiä! 

D-99 

JUUSO-KAAPO TOIVONEN 

 

Pelaa aina isolla sydämellä rastaa taklaa vastustajat kumoon , lisäksi huomioi 

omat joukkuetoverit. 

C-98 

EEMELI LEPPÄMÄKI 

 

Todellinen työntekijä joka ei liioin itseään esille tuo. Tekee kuitenkin kaikkensa 

joukkueen eteen. 

C-97 

VALTTERI AHONEN 

 

Aina iloinen ja määrätietoinen pelaaja, kaikessa tekemisessään niin jäällä 

tiukoissa tilanteissa kuin myös kaukalon ulkopuolella. Osaa ottaa muut hyvin 

huomioon ja esimerkillään kannustaa koko joukkuetta. 



Edustus 

OSSI PIETILÄ 

 

On Joukkueen suuresti arvostama ja erittäin pidetty pelaaja sekä ystävä niin 

kaukalossa kuin kaukalon ulkopuolella. Jäällä antaa aina kaikkensa joukkueen 

eteen ja on saanut kauden aikana esimerkillään muutkin olemaan pikkusen 

Osseja! Antanut joukkuekavereille myös vinkin milloin kesärenkaat kannattaa 

vaihtaa. 

 

 

 

 

 

 

MAALIVAHTI: 

 

KAUDEN 

KEHITTYNEIN 

JUNIORIMAALIVAHTI 

MIKKO KALLIO 

 

Tämä nuori kaveri on oppinut kiipeämään askel askeleelta 

maalivahtipelin rappusia ylös. Pettymykset on korjattu nopeasti ja 

valmis uuteen alkaa. Hän on harjoitellut nöyrästi kesästä alkaen ja 

oppinut mm mv-pelin tärkeimmät teesit. Myös henkinen kasvu on 

ollut hurjaa kauden aikana. Hän on ollut joukkueensa kova luu siihen, 

että joukkue selvisi sarjassaan mitalipeleihin asti. 

 

 

 

 

 

KIERTOPALKINNOT: 
 

KAUDEN 

LEIJONALIIGAPELAAJA 

JUHO HAAPALA 

 

On innokas ja ahkera harjoittelija. Omaa myös hyvän asenteen 

jääkiekkoilijana. 

VUODEN JUNIORI KATARIINA LUOMA 

 

Onnistuu omalla positiivisuudella ja peräänantamattomuudella 

saamaan niin itsestään kuin joukkuetovereista kaiken irti 

NUORI SUOMI -PELAAJA TUOMAS ESKOLA 

 

Hyökkäyspäässä todellinen työmyyrä joka aina pyrkii maalin 

tekoon. 

 

 



VALMENTAJIEN KIERTOPALKINNOT: 

 
 

VUODEN 

JUNIORIVALMENTAJA 

OLLI  LAUNONEN 

 

Nuori innostunut valmentaja joka luo omalla toiminnallaan 

yhdessä muun valmennustiimin kanssa joukkueen tekemiseen 

iloista ja menevää toimintaa. On kehittynyt valmentajana todella 

paljon parin valmentamansa kauden aikana ja omaa suuren halun 

sekä potentiaalin oppia lisää. Tälläkin kaudella ollut tärkeä 

palanen 01- joukkueen kehittämisessä sekä joukkueessa 

vallitsevan upean hengen luomisessa. 

VUODEN 

TULOKASVALMENTAJA 

HEIKKI  MATTILA  JA  ANTTI  MATTILA 

 

Peliurallaan seuran edustusjoukkueessakin pelanneet veljekset 

liittyivät täksi kaudeksi 00 ikäkausijoukkueen valmennustiimiin ja 

ottivat yhdessä vastuun 00 A peliryhmästä. Ovat ansiokkaasti 

kehittäneet joukkueen pelaajia ja saaneet aikaan positiivisen 

tekemisen meiningin, josta palkintona joukkue saavuttikin upeasti 

oman sarjansa hopeamitalit. Heikki ja Antti ovat innokkaita ja 

taitavia valmentajia joita joukkue ja seura suuresti arvostaa. 

 


