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Ilmoittautuminen tapahtumiimme alkanut!
Sportfini tuottaa elämyksellisiä leirejä ja turnauksia yhteistyössä urheiluopistojen, 

Piispalan nuorisokeskuksen ja Spa Hotellien kanssa.

Sporttiriparit, Family-, Liiga-, Maalivahtileirit, Pelitällit ja 
VIP Tournaments, Kisakallio Hockey Tournaments sekä 

Harrastekiekko ovat löytäneet paikkansa Sportfinin 
laajassa tuotevalikoimassa.

Ilmoittautumisjärjestelmässämme
laskutus- ja korkokulut 0 €.

Leirejä mukana kehittämässä:  
Liiga - Sportfini  - Kisakallio - Pajulahti - Kuortane - Imatran kylpylä - Piispala - Peurunka - 
Eerikkilä - Vesileppis - True Hockey - Zero Blades - Tackla - Holiday Club Saimaa - Imatra 

Base Camp Oy - Ilosella Ilmeellä - JP10 - Hakametsän Lämäri

Lisätietoa: 
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi  

puh. 0500 959 353



Pääkirjoitus 
Sami Lahtinen

KURKISTUS SPORTTIRIPARIN 
KONEPELLIN ALLE! 

 Rippikoulu on yleisesti hurjan suosit-
tu suomalaisten nuorten keskuudessa. 
Sporttiripari on urheilupainotteinen rippi-
koulu, jossa nuori kasvaa sekä ihmisenä 
että urheilijana. Sporttiriparin kulmakivinä 
ovat nuorilähtöisyys ja hauskan oppimis-
ympäristön rakentaminen. Jo ennen leiri-
viikkoa nuorilta kerätään teemoja ja kysy-
myksiä, joita he haluavat yhdessä pohtia. 
Talven futissporttiriparin toiveteemoja 
olivat esimerkiksi motivaati, menestys-
paineet, elämäntarkoitus ja Fortnite. Näin 
varmistetaan, ettei riparin opetussisältö 
jää paitsiosäännön kaltaiseksi asiaksi, 
jonka jokainen voi ymmärtää, mutta jolla 
ei ole merkitystä kaukalon ulkopuolella. 
Rippikoulun perinteistä opetussisältöä ei 
sivuuteta, mutta siihen tartutaan nuorten 
syötöistä. Tässä hyödynnetään Jalosen 
Leijonien oppia: välillä on viivyttävä omas-
sa päässä, jotta saadaan homma maaliin. 

Sporttiriparilla nuorta tuetaan myös 
urheilijana. Harjoittelusessioissa nuori 
pääsee kehittämään osa-alueita, jotka 
arkiharjoittelussa jäävät paitsioon. Esi-
merkiksi futis- ja salibandysporttiripa-

reiden oheisharjoittelussa keskitytään 
seuraavan parin vuoden ajan juoksutek-
niikkaan. Jääkiekossa puolestaan paneu-
dutaan konkreettisiin pelitaitoihin eri peli-
tilannerooleissa eli teemoihin, joita löytää 
harvoin kirjoista tai fläppitaululta ja jotka 
perustuvat pikemminkin yksilösuoritusten 
mallintamiseen: millä konkreettisilla kikoil-
la ja keinoilla pääset esimerkiksi maskiin 
ja pidät itsesi pelattavana?

Kun ripariopetus huipentuu viimeisen 
päivän konfirmaatiojuhlaan, lajiopetus 
huipentuu erilaisiin lajinäytöksiin ja leirin 
aikana pelatun turnauksen finaaleihin, 
joiden voittajien nimet kaiverretaan kier-
topalkintoihin, joista löytyvätkin jo monien 
maamme huippu-urheilijoiden nimet. Jo-
kainen nuori on tervetullut mukaan lajita-
sosta tai kirkon jäsenyydestä riippumatta. 
Jokainen nuori saa tulla viettämään upe-
an leiriviikon ja pohtimaan syntyjä syviä. 
Lajejakin on tällä hetkellä jo toistakym-
mentä: jääkiekosta aina beachvolleyhin, 
alppilajeihin ja melontaan.  

Tältä näyttää siis sporttiriparikonsep-
tin konepellin alla. Toivottavasti innostuit 

hyppäämään kyytiin tai vaikka kuskin 
paikalle. Tehdään yhdessä sporttiriparista 
vuoden huippukokemus! 

Sami Lahtinen, 
Sportfinin työntekijä ja sporttiriparien 
vastuupappi 
Puh. 0503617892
sami.lahtinen@sportfini.fi 
Twitter: @samtinen 
Snapchat: pastorilahtinen 

Kesä lähestyy ja niin lähestyvät myös kesän sporttiriparit! Viime numerossa kerroimme, että 
sporttiripareiden suosio kiihtyy kuin Kalle Rovanperän Toyota Suomen sorateillä. Mut-
ta minkälainen konsepti sporttiripari on? On aika kurkata sporttiripareiden konepellin alle. 
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Monien mahdollisuuksien

vaihto-oppilasvuosi 
14–18-vuotiaille

Yhdistä vaihto-oppilasvuosi, urheilu ja harrastaminen 
pohjoisamerikkalaisessa high schoolissa sinulle sopivalla tasolla.
 Tutustu ohjelmavaihtoehtoihin ja kysy lisää www.upglobal.net

@universalplayers@universalplayers  UP GlobalUP Global4   www.sportfini.fi                                          www.sportfini.fi           5



Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.

Tapahtuman peruminen onnistuu ilman lisäkustannuksia 31.3.2024 saakka. 
Sen jälkeen perumisista perimme 30 euron käsittelykulun, mikäli ei ole esittää pätevää syytä jäädä leiriltä pois.

Lajit tytöille ja pojille:  
Yksinluistelu – Muodostelmaluistelu – Jääkiekko – Koripallo – 
Salibandy –  Jalkapallo – Ringette – Alppilajit - Beachvolley  – 
Telinevoimistelu - Käsipallo- Cheerleading

ILMOITTAUTUMINEN RIPAREILLE ALKANUT!                                                               

SPORTTIRIPARIT 
-09-SYNTYNEILLE

Vaihtoehto tavallisille ripareille! 
PAJULAHTI - EERIKKILÄ - KISAKALLIO - PIISPALA

Jokainen nuori on tervetullut sporttiriparille – osallistuminen ei edellytä 
kirkon jäsenyyttä!

INFOA SPORTTIRIPARILAISILLE:

• Rippikoulustasi menee tieto suoraan seurakunnan rekisteriin konfirmaation 
jälkeen.

• Halutessasi voit osallistua konfirmaatioon myös kotiseurakunnassasi sport-
tiriparin jälkeen.

• Konfirmaatiomessu lähetetään livenä ja tallenne siitä on nähtävissä 
viimeistään seuraavana päivänä: sportfini.fi (videotallenteet).

• Ilmoittaudu ja sen jälkeen me huolehdimme, että saat riittävästi infoa koko 
rippikoulumatkan alkaen jo edellisen vuoden syyskuusta alkaen.

Ilmoittaudu nyt ja maksa vasta lähempänä leiriä!  
Ilmoittautuminen ripareille: sportfini.fi
Lisätietoa: 
ilpo.myllyniemi@sportfini  Puh.0500 959 353
sami.lahtinen@sportfini.fi Puh.0503617892

Hinta sisältää (kts. hinta taulukosta): 
•  Joka päivä 1-2 laji- ja oheisharjoitusta.

Sami Lahtinen 
Ripareidemme vastuupappi. 

skateblades

Katso lisää/Ilmoittaudu / QR-koodi:

SporttiriparitSporttiriparit
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Riparit 2024 -09 syntyneet Paikka Tapahtuma Hinta Lajit

03.-09.06.2024 Piispala Rippileiri 685 € Jääkiekko ja koripallo

15.-21.07.2024 Eerikkilä Rippileiri 722 € Salibandy ja jalkapallo

22-28.07.2024 Eerikkilä Rippileiri 722 € Salibandy ja jalkapallo

23.-29.06.2024 Pajulahti Rippileiri 838 € Jääkiekko ja yksinluistelu

01.-07.07.2024 Kisakallio Rippileiri 766 € Muokkari ja jääkiekko

08.-14.07.2024 Kisakallio Rippileiri 766 € Beachvolley, alppi, koripallo, cheerleading 
ja jääkiekko

15.-21.07.2024 Kisakallio Rippileiri 766 € Käsipallo, muokkari, ringette, koripallo
 ja jääkiekko

27.-29.12.2023 ja 
3.-6.1.2024

Eerikkilä Rippileiri 722 € Jalkapallo
(myös -08-syntyneet)



Olemme kesän 2023 liigaleirien virallinen oheisharjoittelupaikka.
Järjestämme kesän 2023 liigaleireillä laukaisu ja tekniikkataitokilpailuita.

Harjoittele ja tilaa treenialueesi hyvissä ajoin koodilla: 
liigaleiri2023 10% laukaisualustaseteistä

Klikkaile qr-koodin kautta kauppaamme.
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23 Kisakallio Hockey TournamentsKisakallio Hockey Tournaments
Sisältö:

• Jokaiselle joukkueelle tulee 5 täyttä ottelua 3x15 min.
• Turnauksen voittajalle kannu ja kolmelle parhaalle mitalit.
• Ottelut ovat katsottavissa livenä ja ne myös tallennetaan, suorat linkit: sportfini.fi
• Kaikille joukkueille on tarjolla järjestäjän toimesta otteluiden  alkuverryttelyt eri teemoilla.
• Kaikille osallistujille turnaus t-paita.
• Joukkueen johtoryhmille kahvipöytä jäähallilla koko turnauksenajan.
• Pelaajille on hedelmävälipalaa jäähallilla koko turnauksen ajan.

Täysihoitopaketti sisältää: 
• Majoituksen 2 vrk. 
• Tulopäivän päivällinen ja iltapala. 
• Välipäivänä: Aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala.  
• Lähtöpäivänä: Aamiainen ja lounas. 
• Rantasauna käytössä molempina iltoina.
• Jokaiselle joukkueelle tunnin ohjattu volttimonttu.

Kannustajille: 
• Kannustajien tulee varata majoituksensa viimeistään 1kk ennen turnausta. 
• Kannustajille on myös perhemajoituksia tarjolla 2-8 henkilön majoituksissa.
• Kannustajille on vapaa osallistuminen                                     I lmoittaudu / QR-koodi: 
      Kisakallion perhekurssien 
      viikonloppuohjelmiin.

Lisätietoa: 
Ilpo Myllyniemi, puh 0500 959 353
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi                               

Ilmoittautuminen avattu!

Ilmoittautuminen: sportfini.fi
Lisätietoa:

ilpo.myllyniemi@sportfini.fi
Puh. 0500 959 353

Hockey Hockey 
TournamentsTournaments
Tervetuloa!                        Welcome!Tervetuloa!                        Welcome!

Turnauksessa on käytössä ilmoittautumisjärjestelmä, josta saat laskun 
joukkuemaksusta, joka toimii vahvistuksena ilmoittautumiseen. 

Henkilömaksut laskutetaan turnauksen jälkeen oikeilla osallistujamäärillä.skateblades
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AJANKOHTA IKÄLUOKAT JOUKKUEHINTA PELAAJAT JA KANNUSTAJAT

06.-08.04.2023 Kisakallio 
Hockey Tournaments 

U13-syntyneet
TÄYNNÄ

Pelaajat ja aikuiset 175 €/ hlö, 
al le 16-vuotiaat kannustajat 115 € ja 

al le 6-vuotiaat veloituksetta.

08.-10.04.2023 Kisakallio 
Hockey Tournaments 

U12 ja U13-syntyneet
• A-tason joukkueille!

660 € Pelaajat ja aikuiset 175 €/ hlö, 
al le 16-vuotiaat kannustajat 115 € ja 

al le 6-vuotiaat veloituksetta.

21.-23.04.2023 Kisakallio 
Hockey Tournaments 

U14-syntyneet
• Joukkueet Ruotsista SHC  

Team ja Järfalla, Saksasta 
Called EBM 2009 ja Mik-
kelin Jukurit!

660 € Pelaajat ja aikuiset 175 €/ hlö, 
al le 16-vuotiaat kannustajat 115 € ja 

al le 6-vuotiaat veloituksetta.
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Petri Tuononen

Goalie Coach. 
Puh:+358503398282, s-posti: 
petri.tuononen67@gmail.com

Tervetuloa!

Ilmoittautuminen / Maalivahtileireille: sportfini.fi 
Lisätietoa: Petri Tuononen, Goalie Coach, Puh:+358 503398282, s-posti: petri.tuononen67@gmail.com

13.-17.06.2023  ja 13.-17.06.2023  ja 
18.-22.06.2023    18.-22.06.2023    
Kisakallion urheiluopisto!Kisakallion urheiluopisto!

Maalivahtileiri 
8-13-vuotiaille 

13.-17.06.2023 
ja 

18.-22.06.2023 

Kisakallion urheiluopisto       
Hinta: 625 €

Leiri on tarkoitettu 8-13 vuotiaille maalivah-
deille. Maalivahtileirillä opitaan ja harjoitellaan 
monipuolisesti maalivahtipelin eri osa-alueita.

• Harjoittelu leirillä on suunniteltu lapsiurheilun 
peli, luonne ja urheilu maalivahtipelin painopistei-
den pohjalta.

• Jääharjoittelun painopisteet ovat liikkumis- ja 
torjuntatekniikoissa, modernin maalivahtipelin 
vaatimuksien mukaan. Leirin lopulla harjoitellaan 
sijoittumista ja pelaamista erilaisissa maalinteko-
tilanteissa.

• Oheisharjoittelun painopisteenä on kehonhal-
linta ja motorinen yleistaitavuus.

• Leirillä järjestetään myös Team-kisa, lajit koostuvat 
erilaisista kehonhallinta- ja taitavuus asioista.

• Jää- ja oheisharjoittelu on suunniteltu erityi-
sesti maalivahdille ja harjoitteita on helppo tehdä 
myös omatoimisesti leirin jälkeen.

• Maalivahdit jaetaan 12-14 maalivahdin ryhmiin 
ja jäällä harjoittelu tehdään pienryhmissä.

• Leirille pyritään saamaan vierailulle ikäkausi-
maajoukkueiden maalivahteja sekä Liiga/KHL/
NHL-maalivahteja.

• Leirin hinta pitää sisällään opetuksen, majoi-
tuksen täysihoidolla, leiri harjoituspaidan ja leiri 
t-paidan.

Goalie Pro-Camp 
14-20-vuotiaille 

13.-17.06.2023 ja 
18.-22.06.2023  

Kisakallion urheiluopisto       
Hinta: 625 €

Leiri on tarkoitettu U15-U20-ikäisille tavoitteellisil-
le maalivahdeille. Leirin harjoittelu on suunniteltu 
nuorten huippuvaiheen maalivahtipelin painopis-
teiden pohjalta.

• Jääharjoittelun teemat ovat pelinlukeminen, 
sijoittuminen, pelaaminen erilaisissa maalinteko-
tilanteissa, Rebound  pelaaminen, pienenkulman 
pelaaminen ja maalintaustapeli.

• Jääharjoittelun tavoitteena on antaa leiriläisille 
malleja ja työkaluja, joiden avulla maalivahti voi 
kehittää omaa peliään tasapainoisemmaksi ja te-
hokkaammaksi.

• Oheisharjoittelun painopisteenä on keskivar-
talon ja lantioseudun hallinta ja liikkuvuus sekä 
monipuolinen motoriikkaharjoittelu.

• Harjoitteita on helppo soveltaa omatoimisessa 
harjoittelussa leirin jälkeen.

• Luennoilla käsitellään urheilijan elämän hallintaa 
sekä maalivahdin fyysisen suorituskyvyn systemaat-
tista kehittämistä.

• Jokaisella ryhmällä on mv- vastuuvalmentaja 
ja apuvalmentaja, jotka huolehtivat ryhmän päivit-
täisestä toiminnasta.

• Vähintään 8 Jääharjoitusta, lajinomaisia oheis-
harjoituksia: lantionseudun liikkuvuus, motorinen 
taitavuus, keskivartalon hallinta.

• Leirin hinta pitää sisällään opetuksen, majoi-
tuksen täysihoidolla, leiri harjoituspaidan ja leiri 
t-paidan.

Ilmoittautumisjärjestelmässämme 
laskutus- ja korkokulut 0 €.

Ilmoittautuminen alkanutIlmoittautuminen alkanut!!

Maalivahtileiri  2023  Maalivahtileiri  2023  
ja  ja  

Maalivahtien Pro Camp 2023Maalivahtien Pro Camp 2023

skateblades

Ilmoittaudu/ 
QR-koodi:
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Maalivahtileirien sisällöstä vastaa maalivahtivalmentaja Petri Tuononen.
Maalivahtileirit nyt viisipäiväisenä ja Kisakallion testiaseman tarjoama 

testipaketti eri ikäluokille kuuluu leirin hintaan!



LiigaLiiga-Familyleiri -Familyleiri 
Kisakallio, 20.-23.07.2023Kisakallio, 20.-23.07.2023

  Laji: JÄÄKIEKKOLaji: JÄÄKIEKKO
Leirin hinta: 375 €/hlöLeirin hinta: 375 €/hlö

Liiga-Familyleiri Kisakallion Urheiluopistolla täysihoidolla 20.-23.07.2023. 
Osallistua voi aikuinen/aikuiset ja 6-8-vuotiaat ja 9-12-vuotiaat lapset.

 
• Mukaan tulevat muut  ei jäälle osallistuvat perheenjäsenet: alennus 50 €  ja alle 4-vuotiaat veloituksetta. 
• Ilmoita ryhmään kaikki osallistujat normaalisti ja jos on ei jäätoimintaan osallistuvia, niin laita viesti:
      ilpo.myllyniemi@sportfini.fi,: teemme hyvityksen laskuun heidän osaltaan. 
• Hinta pitää sisällään ohjelman lisäksi kaikki ruokailut, rantasaunan, nuotioillan ja kivaa perheiden yhteisohjelmaa. 
• Lisäksi jokainen jäälle osallistuva saa Liiga-paidan ja leiripaidan omakseen.                        
• Muut osallistujat saavat myös leiripaidan.

Ilmoittaudu nyt ja maksa vasta lähempänä leiriaikaa! 

Varaa paikkasi heti!  
Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.

                                                                  Ilmoittautuminen:                                 Ilmoittaudu/QR-Koodi:

sportfini.fi ja sieltä Family-leiritsportfini.fi ja sieltä Family-leirit
Lisätietoja: 

 Ilpo Myllyniemi 
Puh. 0500 959 353 

ilpo.myllyniemi@sportfini.fi

Maalinteko-  ja  Maalinteko-  ja  
laukaisutekniikkaleirit laukaisutekniikkaleirit 
13.-17.06.2023 ja 18.-22.06.202313.-17.06.2023 ja 18.-22.06.2023
Tarkoitettu  Tarkoitettu  U14 - U18 U14 - U18 - ikäisille- ikäisille
Leirit on tarkoitettu U14-U18-ikäisille kenttäpelaajille, jotka haluavat kehittää omaa laukaisu-
tekniikkaansa ja maalintekotaitoaan maalivahtia vastaan. Nyt viisipäiväisinä ja Kisakallion tes-
tiaseman tarjoama testipaketti eri ikäluokille kuuluu leirien hintaan!

Sisältö:
Laukaisutekniikka
• Rannelaukaus, Onetimer-ranne- ja lyöntilaukaus, Quick Release.
Maalinteon taktiikka
• Keskilinjan ylitys - Pelaaja vastaan maalivahti - 
     Maalinteon tukitoimet (maski, ohjaus).
• Pelipaikkakohtainen taktiikka (Esim. pakki viivassa, kulmalta nousut, punnerrus maalille).

Vähintään 8 jääharjoitusta, oheisharjoituksissa videointia, tekniikan tueksi ”fysiikkaklinikat”.

Täysihoitopaketti!
Täysihoitohinta 625 €, sisältää majoituksen, ruokailut, pelipaidan, t-paidan ja ohjatun ohjelman.                            

                                                                                   Ilmoittaudu/QR-koodi:

Tervetuloa kehittymään!

Maalintekoleirit Paikka Tapahtuma Hinta

13.-17.06.2023 Kisakallio Pro- maalinteko- ja laukaisutekniikkaleiri  (U14- U18- ikäisille) 625 €

18.-22.06.2023 Kisakallio Pro- maalinteko- ja laukaisutekniikkaleiri  (U14- U18- ikäisille) 625 €

Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.

Ilmoittautuminen: sportfini.fi
Lisätietoa:

Petri Tuononen, Goalie Coach. 
Puh:+358503398282, s-posti: 
petri.tuononen67@gmail.com

skateblades
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Jalkapallo ja SalibandyIILMOITTAUDU NYT RIPAREILLE!                                                               

SPORTTIRIPARIT 
-09-SYNTYNEILLE

                                                Vaihtoehto tavallisille ripareille!            QR-Koodi/kaikki riparit
•  

skateblades

SporttiriparitSporttiriparit

Jalkapallo ja SalibandyJalkapallo ja Salibandy

15.-21.07.2024 Säbä- ja Fudisripari
Säbä- ja Fudisripari 3 Eerikkilä 2009-synt.(salibandy ja jalkapallo).            Ilmoittaudu/QR:

Hinta on 722 €. 
Lisäinfoa tulee syyskuussa 2023 ja sen jälkeen kuukausittain aina ripariin saakka.

                                                                             Ilmoittaudu suoraan:

22.-28.07.2024 Säbä- ja Fudisripari
Säbä- ja Fudisripari 5 Eerikkilä 2009-synt. (salibandy ja jalkapallo).          Ilmoittaudu/QR:

Hinta on 722 €. 
Lisäinfoa tulee syyskuussa 2023 ja sen jälkeen kuukausittain aina ripariin saakka.

                                                                             Ilmoittaudu suoraan:

27.-29.12.2023 ja 3-6.1.2024  Fudisripari 
Fudisripari 7 Eerikkilä 2009-synt. (jalkapallo tytöt ja pojat).                         Ilmoittaudu/QR :

Hinta on 722 €. 
Lisäinfoa tulee syyskuussa 2023 ja sen jälkeen kuukausittain aina ripariin saakka.

                                                                             Ilmoittaudu suoraan:
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Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.

Tapahtuman peruminen onnistuu ilman lisäkustannuksia 
31.3.2024 saakka. Sen jälkeen perumisista perimme 30 euron 
käsittelykulun, mikäli ei ole esittää pätevää syytä jäädä leiriltä pois.

PAIKKA: EERIKKILÄ

Jokainen nuori on tervetullut sporttiriparille – osallistuminen ei edel-
lytä kirkon jäsenyyttä!

INFOA SPORTTIRIPARILAISILLE:

• Rippikoulustasi menee tieto suoraan seurakunnan rekisteriin 
konfirmaation jälkeen.

• Halutessasi voit osallistua konfirmaatioon myös kotiseurakun-
nassasi sporttiriparin jälkeen.

• Konfirmaatiomessu lähetetään livenä ja tallenne siitä on nähtävissä 
viimeistään seuraavana päivänä: sportfini.fi (videotallenteet).

• Ilmoittaudu ja sen jälkeen me huolehdimme, että saat riittävästi infoa 
koko rippikoulumatkan alkaen jo edellisen vuoden syyskuusta alkaen.

Ilmoittaudu nyt ja maksa vasta lähempänä lei-
riä!  
Ilmoittautuminen ripareille: sportfini.fi
Lisätietoa: 
ilpo.myllyniemi@sportfini Puh. 0500 959 353
sami.lahtinen@sportfini.fi Puh. 0503617892

Hinta sisältää (kts. hinta taulukosta): 

• Joka päivä 1-2 laji- ja oheisharjoitusta.
• Jalkapallo- ja salibandyriparien oheisharjoittelun 

painopisteenä juoksutekniikka

Sami Lahtinen 
Ripareidemme vastuupappi. 



TONTSEN NURKKA
TARINOITA JÄÄKIEKKOILUN MESTAREILTA 

SAMU
MARKKULA
TAMPEREEN KOOVEE

Samu 
Markkula    #15

Syntynyt 27.02.1994 Jyväskylässä

Pituus 175cm              LEFT
Paino 76kg           LAITAHYÖKKÄÄJÄ

Maajoukkueura:                    U16-U20 -ikäluokat 
 
Sarjajoukkueet:                       JYP (Liiga)
   Sport (Liiga)

   JYP-Akatemia (Mestis)
             Hermes (Mestis)
               SaPKo (Mestis)

 
               Barrie Colts (OHL-Kanada)
     HC Briançon (Ranska) 
                   Visby/Roma HK (Ruotsi)

Saavutukset:    
 
                2010-11 A-nuorten mestaruus (JYP)

 
     2012-13 European Trophy Mestaruus (JYP)

2012-13 Liiga -pronssi (JYP)

Hotelli Scandic Rosendahl, 
Tampere

Istuttiin Markkulan Samun kanssa 
alas kahville Hotelli Rosendahlin 
aulassa yhtenä lumisena talvipäi-
vänä. 
 
Samu pelaa tällä kaudella Mestis-
tä Tampereen KOOVEEssa ja on 
vakiinnuttanut paikan ykkösketjun 
oikeassa laidassa.  
Tehoja on tullut hyvässä tahdis-
sa, sillä 23 otteluun on syntynyt 
22 pistettä (11+11) ja hän on 
KOOVEEn paras maalintekijä tätä 
kirjoittaessa. 
 
URHEILULLINEN LAPSESTA 
SAAKKA 
 
”Taisin olla 4-5 -vuotias kun aloin 
pelaamaan Jypin junnuissa pe-
laten jääkiekkoa ja jalkapalloa. 
Pelasin jääkiekkoa Jypissä 18 
-vuotiaaksi saakka.

Olen pelannut Suomen juniori-
maajoukkueissa 16 -vuotiaasta 
kaksikymppisiin asti, mutta tipuin 
viimeisenä siitä virallisesta  
U20 -vuotiaiden kisajoukkueesta 
pois. 
 
Kaudella 2010-11 voitimme  
SM -kultaa Jypin U20 -joukkueel-
la.

ATLANTIN TAAKSE JA TAKAISIN

18 -vuotiaiden kisojen jälkeen 
vuonna 2012 lähdin pelaamaan 
Kanadaan, Barrie Colts -nimi-
seen joukkueeseen. Joukkue 
pelaa Kanadan OHL -liigaa. 
 
Pelasin siellä hetken aikaa, 
mutta ikävä kyllä samana vuonna 
NHL.ssä alkoi lakko ja joukku-
eeseen saapui kolme ketjullista 
NHL -pelaajia.  
Minulle annettiin vaihtoehto jää-
dä joukkueeseen, mutta peliaika 
tippuisi muutamaan minuuttiin 
per ottelu. 
 
Tein päätöksen palata takaisin 
Jyväskylään ja liityin Jyp -Akate-
miaan joka pelasi silloin Mes-
tistä. Pääsin myös pelaamaan 
Liigaa Jypissä, joten kausi meni 
näiden kahden sarjan välillä.
 
Kausi huipentui kun voitimme 
Jypin kanssa European Trophyn 
(nyk. CHL) sekä SM -pronssia 
kotoisessa Liigassa. 
 

Siirryin Mestikseen kaudelle 
2015-16 ja pelasin sen kauden 
Savonlinnassa SapKon -jouk-
kueessa. Sen jälkeen vaihdoin 
Kokkolaan Hermekseen ja siellä 
pelasin seuraavat kolme kautta. 
Kahdella viimeisellä kaudella 
toimin varakapteenina. Viimei-
sestä Hermes -kaudesta 2018-19 
tuli jättimenestys ja tulin toisek-
si pistepörssissä.”
 
Markkula niputti 49 otteluun 63 
pistettä (16+47).

”Tuon kauden jälkeen tein sopi-
muksen Vaasan Sportin kanssa, 
mutta en saanut kunnolla peliai-
kaa ja lopulta pelasin vain kuusi 
peliä.

Minulla oli silloin huonoa tuuria 
kun loukkaannuin juuri ennen 
pre-seasonia enkä päässyt hark-
kapeleissä antamaan näyttöjä.
Loppukauden kiertelin vielä 
Mestiksessä lainalla eri poru-
koissa (Hokki 4 ottelua, Hermes 
31 ottelua).”

ULKOMAILLE HAKEMAAN UUSIA 
TUULIA

”Rikkonaisen kauden jälkeen 
päätin tehdä sellaisen ratkaisun, 
että lähdin ulkomaille tutustu-
maan erilaiseen kulttuuriin ja ko-
keilemaan jotain uutta jääkiekon 
saralla. Ikääkin alkoi olemaan jo 
sen verran, että tällainen ratkai-
su olisi järkevä. 
Muutin Pohjois-Ranskaan pie-
neen kylään nimeltä Briançon 
(lausutaan Brianson) joka sijait-
see ihan Italian rajalla. Joukkue 
pelasi Ranskan pääsarjaa, Ligue 
Magnusia.

Olin siellä Nättisen Jussin kans-
sa yhtäaikaa. Olemme olleet 
parhaita kavereita Jyväskylästä 
saakka ja saimme sellaisen 
yhteis-diilin, että pelasimme 

samassa ketjussa sekä asuimme 
samassa kämpässä. 
Oli kyllä onni, että Jussi oli siellä 
mukana, koska koronan vuoksi 
kaikki paikat oli kiinni ja olisi ollut 
todella yksinäistä ellei olisi ollut 
toista suomalaista kaverina. 
 
Koko maailmaa sekoittanut korona 
vaikutti myös meidän peleihin ja 
runkosarja jäi vajaaksi. Pelasim-
me vain puolet peleistä ja itsekin 
ainoastaan 14 ottelua. 

Myös harjoittelu-mentaliteetti on 
hieman erilainen kuin Suomessa 
ja siellä treenattiin vain kolme 
kertaa viikossa.

No sen jälkeen minä lähdin 
Ruotsiin... Menin HockeyEttaniin 
Visby/Roma HK -joukkueeseen.
Visby sijaitsee Gotlannissa, eli 
noin kolmen tunnin lauttamatkan 
päässä Tukholmasta.  
Tosi hieno paikka, sellaista ”Van-
haa kaupunkia”. 

HockeyEttaniin menee paljon 
nuoria pelaajia ja esimerkiksi 
SHL:stä tuli paljon junnuja lai-
naan HockeyEttaniin. Sarja toimii 
ikäänkuin ponnahduslautana 
nuorille pelaajille HockeyAlls-
venskaniin.

Siellä pelataan hyvää kiekkoa ja 
oli hyvä sarja mutta jäi minulta 
vajaaksi koska minulle tuli louk-
kaantuminen/sairaus joka esti 
minua pelaamasta.”

UUSI ALKU TAMPEREELLA

”Nyt ollaan täällä KOOVEEssa ja 
haetaan niin sanotusti uutta alkua 
omalle uralle! On ollut todella 
kiva olla täällä. Minulla on äidin 
puolelta sukua täällä, joten Tam-
pere on tuttu kaupunki minulle 
ennestään.

Seurassa (KOOVEE) pyörii asiat 
Markkula (kuvassa vasemmalla) voitti JYPin 
kanssa European Trophyn (nyk. CHL) kaudella 
2013-14.

KUVA: Aleksi Nevalainen 
Tuttu näky - Markkula karkaamassa vastustajalta.

hyvin ja näkee, että halutaan 
menestyä.”

EROAVAISUUKSIA LIIGAN JA 
MESTIKSEN VÄLILLÄ

”Jos mietitään vanhaa Mestis-
tä, niin se oli oikeasti sellainen 
kilpailu-sarja, jossa pelasi myös 
vanhempia ja kokeneita pelaajia 
paljon kun taas nykyään Mestis 
on paljon nuorekkaampi sarja.

Isoin ero on ehkä se ammatti-
maisuus näiden sarjojen välillä. 
Liigassa pelaajat käy aamulla 
treeneissä, jonka jälkeen päiväl-
lä ei ole muuta kuin ruokailut ja 
omat harrasteet. Pelaaminen on 
Liigassa pelaajien työ, ammatti. 
 
Kyllä Mestis on kuitenkin ammat-
timainen sarja. Mestiksessa on 
paljon hyviä pelaajia ja sarjasta 
lähtee pelaajia ympäri maailmaa 
pelaamaan. Tämä on hyvä ”kas-
vatus-sarja” tosi monelle nuorel-
le pelaajalle.”

KOODINIMI: MC MARA

MVP -biisi oli hauska kokemus! 
Se biisi tehtiin suoraan Jyväs-
kylälle ja urheiluyhteisölle ja oli 
hienoa nähdä miten se otettiin 
vastaan. Se on kuitenkin kym-
menen vuotta vanha biisi ja sitä 
soitetaan edelleen! Vieläkin jengi 
rokkaa sitä ja porukka tunnistaa 
mut edelleen. -”Sä oot se MC 
Mara!!”

Me itseasiassa sovittiin Hällin 
(Kalle Hällfors, KOOVEE #5)
kanssa jo, että jos voitetaan 
mestaruus niin sit tehdään 
KOOVEElle biisi. Se on päätetty 
ja siitä mä pidän kiinni!

En ole ikinä Mestiksessä mtään 
voittanut ja oon tätä sarjaa 
eniten urallani pelannut (~400 
ottelua), niin en tiedä mitään 
parempaa kuin Mestiksen mes-
taruuden voittaminen!”

Teksti, grafiikka ja taitto: Toni Jauhiainen

Musiikkivideo 
YOUTUBE: MC MARA - MVP
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SPORTTIRIPARI YLÄKOULU-
LEIRITYKSEN YHTEYDESSÄ    

Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Lisätietoa/Ilmoittautuminen:

Ilpo Myllyniemi, 
Puh 0500 959 353, ilpo.myllyniemi@sportfini.fi

Sami Lahtinen, sporttipappi, 
Puh. 0503617892, sami.lahtinen@sportfini.fi

YLÄKOULULEIRILÄISTEN SPORTTIRIPARI –YLÄKOULULEIRILÄISTEN SPORTTIRIPARI –  
Hauska ja urheilijaystävällinen rippikoulu!Hauska ja urheilijaystävällinen rippikoulu!

Sporttiriparilla eletään urheilijan elämää, hoidetaan koulutehtävät ja saadaan eväitä urheilijana ja 
ihmisenä kasvamiseen! 
Rippikouluopetuksen lisäksi sporttiriparilla syvennetään yläkoululeirityksen fyysisen ja psyykkisen 
valmennuksen sisältöjä: 
Lajikokeilut.
Voimaharjoittelun perusteet ja nostotekniikat.
Nuoren urheilijan testit.
Elämän taidot: mm. uni, lepo ja ravinto.
Psyykkinen valmennus.
Sporttiripari toteutetaan kahdessa jaksossa: to 29.02.-su 03.03.ja to 02.-su 05.05.2024!
Konfirmaatiojuhla Lohjan seurakunnan kirkossa su 05.05.2024. 
Sporttiripariin kuuluu kotiseurakuntaan tutustuminen, johon nuori saa ohjeistuksen!
Sporttiriparin suunnittelusta vastaavat Kisakallion asiantuntijat ja Sportfinin urheilupappi, Sami Lah-
tinen.

VARMISTA PAIKKASI JA ILMOITTAUDU MUKAAN!
Hinta: 772 € täysihoidolla. Ilmoittaudu nyt ja maksa vasta talvella 2024.
                                                                                                                                  Ilmoittaudu suoraan:
 

MIKÄ? 
Keväällä 2024 Kisakallion 

urheiluopistolla järjestetään 
urheilijoiden yläkoululeirityk-
sen tyylillä sporttiripari. Kyse 
on urheilijalle suunnitellusta 
rippikoulusta, jossa eletään 
urheilijan elämää, hoidetaan 
koulutehtävät ja saadaan 
eväitä urheilijana ja ihmisenä 
kasvamiseen. Sporttiripari to-
teutetaan kahden to-su –jak-
son aikana; konfirmaatiojuhla 
on jälkimmäisenä sunnuntai-
na. Lisäksi sporttiripariin kuu-
luu – kaikkien rippikoulujen 
tavoin – kotiseurakuntaan tu-
tustuminen, johon nuori saa 
ohjeistuksen. Sporttiriparin 
suunnittelusta ja toteutukses-
ta vastaavat Kisakallion asi-
antuntijat yhdessä Sportfinin 
urheilupappi Sami Lahtisen 
kanssa. 
SISÄLTÖ? 

Sporttiriparilla syvennetään 
yläkoululeirityksen psyykki-
sen ja fyysisen valmennuksen 

sisältöjä (lajikokeilut, voima-
harjoittelun perusteet ja nos-
totekniikat, nuoren urheilijan 
testit, elämän taidot: mm. uni, 
lepo ja ravinto ja psyykkinen 
valmennus). Lisäksi nuori saa 
rippikouluopetusta, eli tutus-
tuu kristinuskon tarjoamiin 
näköaloihin ihmisenä ja ur-
heilijana elämiseen. Urheilu-
maailma on moniuskontoinen 
ja -kulttuurinen maailma. Niin 
kuin oman lajin tunteminen 
helpottaa uuden lajin ymmär-
tämistä, samoin oman uskon-
toperinteen tunteminen on 
avain muiden katsomusten 
ymmärtämiseen. Tähän nuo-
ri saa eväitä sporttiriparilla 
hauskalla, rennolla ja urheili-
jaa arvostavalla tavalla. 
KENELLE? 

Sporttiripari on tarkoitettu 
kaikille urheileville rippikou-
luikäisille nuorille. Jokainen 
nuori on tervetullut: sporttiri-
parille osallistuminen ei edel-
lytä kirkon jäsenyyttä! 

29.02.-03.03. ja 02.-05.05.2024 
Paikka: Kisakallio
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Vesileppis-turnausVesileppis-turnaus
20.-21.05.202320.-21.05.2023

  U13 AA ja U14 A- joukkueilleU13 AA ja U14 A- joukkueille

Vesileppiksen kansainvälinen kylpylä-turnaus 
U13 AA- ja U14 A-tasoille 20.-21.5.2023

• Mukana joukkue Ranskasta.
• Majoitus kylpylähotellissa. 
• Jokaiselle joukkueelle tulee  4 täyttä ottelua ( 3x15 min). 
• Kolmelle parhaalle mitalit ja voittajalle pytty.
Joukkuemaksu: 420 €. 
Henkilömaksu: 112 €/hlö, sisältää majoituksen: 
• La: Lounas, päivällinen ja grilli-ilta nuotiolla. 
• Su: aamiainen, lounas ja päivällinen. 
• Lisäksi kylpylän  ja kuntosalin vapaan käytön. 

Vesileppiksessä on tarjolla mukavaa oheisohjelmaa mukaan tule-
ville kannustajille tai joukkueille: kts vesileppis.fi
Ilmoita joukkueesi suoraan QR-koodista.

www.vesileppis.fi                           Tervetuloa!
Lisätietoa / Ilmoittautuminen: Ilpo Myllyniemi, Puh 0500 959 353, ilpo.myllyniemi@sportfini.fi tai 

Jussi Puuska. puh. 050 549 8256, jussi.puuska10@gmail.com

OHEISHARJOITTELU

SAMU MARKKULA 

TOP 3
-TREENIVINKIT

Terveisiä KOOVEE:n aamutreeneistä Hakametsästä.

1. Monipuolinen treenaus
-Erilaiset pallopelit.
-Mäkijuoksu ja portaiden nousu juosten.
-Pitkäkestoiset lenkit.
-Uinti.

2. Nopeus ja kimmoisuus
-Spurtit.
-Suunnanmuutokset.
-Erilaiset loikat (5-loikka, tasaloikka, yhden jalan loikat).

3. Monipuolinen saliharjoittelu
-Keskity tekniikkaan, älä painoihin!
-Jaksota saliharjoittelu; perusvoima/maksimivoima/nopeus-
voima.
-Keskivartalo (core), syvät vatsa- ja selkälihakset.

Muista hyvä ja laadukas ravinto sekä lepo!

Kuvat: Toni Jauhiainen

JÄÄHARJOITTELU
1. Luistelu- ja teränkäyttöharjoitukset
-Nopeat käännökset, painonsiirto jalalta toiselle.
-Terän sisä- ja ulkoreunan käyttäminen.
-Oikea luisteluasento.
-Opettele liuku ja energiasi säätely.

2. Mailatekniikka ja maalinteko
-Opettele pelaamaan katse ylhäällä.
-Treenaa kiekonkäsittely- ja laukaisutekniikkaa kokoajan.
-Älä pelkää laukoa huonostakin paikasta!

3. Niin pelaat kuin treenaat!
-Keskity yhteen harjoitteeseen kerrallaan.
-Tee harjoite alkuun rauhallisemmin ja kun osaat sen
kunnolla, voit lisätä vauhtia ja voimaa.
-Toistot!

Jääkiekko on hieno urheilulaji, jota pelataan Suomessa kaikialla. Se yhdistää perheitä
yhteisen harrastuksen pariin. Yleensä lapset pelaavat ja vanhemmat toimivat taustavoimi-
na kuka missäkin roolissa. Joka tapauksessa jääkiekko liikuttaa kaikkia!
Jokainen lajia harrastava kokee niin onnenhetkiä kuin pettymyksiä, mutta tärkeintä on 
ettei luovuta! Jääkiekko antaa paljon erilaisia taitoja, joista on hyötyä muussa elämässä!
Tässä muutamia vinkkejä harjoitteluun niin jäällä kuin kaukalon ulkopuolellakin!
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Kesän Jääkiekon Kesän Jääkiekon 
Family-leiritFamily-leirit

skateblades

QR-koodi:
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Kesän Family-leirit Jääkiekko Leirin laji Hinta Muuta

19.-21.06.2023 Peurunka Jääkiekko Family leiri 168 €/hlö Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat

24.-26.07.2023 Peurunka Jääkiekko Family leiri 168 €/hlö Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat

20.-23.07.2023 Kisakallio Jääkiekko Family leiri (täysihoito) 375€/ hlö Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat

26.-28.06.2023 Imatra Jääkiekko Family leiri 168 €/hlö Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat

29.06.-01.07.2023 Imatra Jääkiekko Family leiri 168 €/hlö Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat

26.-29.06.2023 Piispala Liiga Family-leiri (täysihoito) 296 €/ hlö Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat

16.-19.07.2023 Piispala Liiga Family-leiri (täysihoito) 296 €/ hlö Aikuinen/ aikuiset+ 5-8- vuotiaat ja 9-12- vuotiaat

Tekemistä koko Perheelle!                                    Tervetuloa!
Osallistua voi aikuinen/aikuiset ja 5-8-vuotiaat ja 9-12-vuotiaat lapset.  

Tarvitset: Jäävarusteet, vähintään maila, luistimet ja kypärä.

• Lapsille luistelu- ja laukaisuopetusta, kiekonkäsittelyä, pelejä ja leikkejä aikuisille 
omaa ohjelmaa ja yhteisohjelmaa lasten kanssa. 

• Perheen omaa vapaa-aikaa, jolloin voi käyttää leiripaikan runsasta ohjelmatar-
jontaa ja palveluja. 

• Opastusta oikeisiin luistimiin ja varusteisiin.

Ilmoittaudu nyt ja maksa vasta lähempänä leiriaikaa!   
Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.

Ilmoittautuminen/Lisätiedot: 
sportfini.fi ja sieltä Family-leirit                                                   QR-koodi:

Peurungan ja Imatran Family-leirit:
Jyrki Seivo, 
jyrki.seivo@finhockey.fi puh.050 414 8370

Liiga-Family-leirit:
Ilpo Myllyniemi, 
ilpo.myllyniemi@sportfini  puh.0500 959 353
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Ilmoittaudu/QR-koodi:

Family-LeiritFamily-Leirit
Jääkiekon Family-LeirienJääkiekon Family-Leirien

ajankohdat/Peurunka:ajankohdat/Peurunka:

19.-21.06.2023 ja 19.-21.06.2023 ja 
24.-26.07.202324.-26.07.2023

Hinta pitää sisällään majoituksen aamiaisella, leirinuotio- iltapalan, ohjelman, leiri-
paidan lapsille, kylpylän vapaan käytön ja pääsyn kuntosalille. 

Kaikille osallistujille leiri-t-paita. 

Tarvitset: 
Jäävarusteet, vähintään maila, luistimet ja kypärä.

• Lapsille luistelu- ja laukaisuopetusta, kiekonkäsittelyä, pelejä ja leikkejä aikuisille omaa ohjelmaa ja 
yhteisohjelmaa lasten kanssa

• Perheen omaa vapaa-aikaa, jolloin voi käyttää Peurungan runsasta ohjelmatarjontaa ja palveluja. 
Katso tarkemmin peurunka.fi 

• Opastusta oikeisiin luistimiin ja varusteisiin.

Ilmoittaudu nyt ja maksa vasta lähempänä leiriaikaa! 

Ilmoittautuminen alkanut: sportfini.fi
  

Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.

Lisätietoja: Jyrki Seivo
jyrki.seivo@finhockey.fi, puh.050 414 8370

ESIMERKKIOHJELMA:

Tulopäivä:
Klo 11.00

- Ilmoittautuminen jäähallilla
Klo 12.00- 13.00

- Jääharjoitus
Klo 15.00

- Oheisharjoitus
Klo 15.45

- Jääharjoitus
Klo 17.00
- Kylpylä

Klo 19.30- 22.00
- Iltapala leirinuotiolla

Perinteinen 
Family-kohde!

Laatuaikaa perheille!                              Tervetuloa!
Osallistua voi aikuinen/aikuiset ja 6-8-vuotiaat ja 9-12-vuotiaat lapset. 
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Välipäivä:
Aamiainen

Klo 09.30- 10.30  
- Jääharjoitus

Klo 13.30
- Oheisharjoitus

Klo 14.15- 15.15   
- Jääharjoitus

Klo 17.00
- Frisbeegolf

Klo 18.00
- Kylpylä

Klo 19.30- 22.00 
- Iltapala leirinuotiolla

Lähtöpäivä:
Aamiainen

Klo 08.30- 09.30
- Jääharjoitus

Klo 13.30- 14.30
- Loppupelit

Hinta: 168 €/hlö

skateblades



28  www.sportfini.fi                                  www.sportfini.fi         29





    
    

    
    

Pii
sp

ala
 20

23 ”Pelataan ja pidetään hauskaa.”

KEVÄÄN 2023 VIP TOURNAMENTS   
                     AA-TASON JOUKKUEILLE            

• Jokaiselle joukkueelle tulee 5–6 ottelua.
• Ottelut nähtävissä livenä ja myöhemmin tallenteina.
• Kaikille joukkueille on tarjolla järjestäjän toimesta otteluiden alkuverryttelyt 

eri teemoilla.
• Kaikille osallistujille turnaus t-paita..
• Joukkueen johtoryhmille kahvipöytä jäähallilla koko turnauksen ajan.

Täysihoitopaketti sisältää: 
• Majoituksen 2 vrk. 
• Tulopäivän päivällinen ja iltapala. 
• Välipäivänä: Aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala. 
• Lähtöpäivänä: Aamiainen ja lounas. Lisäksi hedelmävälipalat jäähallilla.
• Turnauksessa on tarjolla myös off ice- ohjelmaa, joista voi valita joukkueelle 

sopivammat ohjelman valmistuttua.
• Jokaiselle joukkueelle tulopäivänä rantasauna, jossa letun ja makkaran paistoa.
• Toisena iltana kaikille kylpyläkäynti turnauksen omalla vuorolla. 
• Johtoryhmille lämpiää myös rantasauna kylpylä-iltana.

Kannustajille:
• Tarjolla perhemajoituksia 2-8 henkilön majoituksissa.
• Mahdollisuus käyttää vapaita liikuntatiloja Piispalan leirikeskuksessa.
• Kylpylässä käynti mahdollisuus yleisellä vuorolla (rauhallisempi vuoro kuin tur-

nauksen oma vuoro).
                                 

Ilmoittautuminen alkanut: sportfini.fi
 Ilmoittaudu/QR-koodi

Ilmoita joukkueesi: 
sportfini.fi
Lisätietoa: 
Ilpo Myllyniemi 
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi 
Puh. 0500 959353Kauden  päätösturnaukset 

VVIIPP
TOURNAMENTS TOURNAMENTS 

Ilmoita joukkueesi: sportfini.fi
Kauden päättäjäistapahtuma 

AA-tason joukkueille!

PIISPALA

VIP Tournaments Paikka Tapahtuma Joukkuemaksu Henkilömaksu täysihoidolla

31.03.-02.04.2023 Piispala VIP Tournament U10 
pitkällä kentällä   

425 € Pelaajat ja aikuiset: 174 €/hlö. 

06.-08.04.2023 Piispala Mämmiturnaus U11 590 € Pelaajat ja aikuiset: 174 €/hlö.

08.-10.04.2023 Piispala Mämmiturnaus U13 590 € Pelaajat ja aikuiset: 174 €/hlö.

14.-16.04.2023 Piispala VIP Tournament U14 590 € Pelaajat ja aikuiset: 174 €/hlö.

21.-23.04.2023 Piispala VIP Tournament U12 590 € Pelaajat ja aikuiset: 174 €/hlö.

28.-29.04.2023 Piispala Simaturnaus U11 350 € Pelaajat ja aikuiset: 98 €/hlö.

30.04-01.05.2023 Piispala Simaturnaus U10 
pitkällä kentällä

350 € Pelaajat ja aikuiset: 98 €/hlö.

05.-07.05.2023 Piispala VIP Tournament U15 590 € Pelaajat ja aikuiset: 174 €/hlö.

skateblades
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Family-leirit ovat suunnattu perheille: Osallistua voi aikuinen / aikui-
set ja 6–8-vuotiaat ja 9–12-vuotiaat lapset.  Tarvitset jäävarusteet, 
vähintään mailan, luistimet ja kypärän.

•  Lapsille luistelu- ja laukaisuopetusta, kiekonkäsittelyä, pelejä ja leikkejä

•  Aikuisille omaa ohjelmaa ja yhteisohjelmaa lasten kanssa

•   Perheen omaa vapaa-aikaa, jolloin voi käyttää Imatran Kylpylän runsasta 
 ohjelmatarjontaa ja palveluja, katso tarkemmin imatrankylpyla.fi

•  Opastusta oikeisiin luistimiin ja varusteisiin

Lisätietoja:
Jyrki Seivo  
jyrki.seivo@finhockey.fi  
p. 050 414 8370

Suositut Family-leirit
Imatran Kylpylässä

Leirin hinta

168 €
/ hlö*

Tulopäivä Ohjelma
11.00  Ilmoittautuminen jäähallilla
12.00 – 13.00 Jääharjoitus
15.00  Oheisharjoitus
15.45 – 16.45 Jääharjoitus
17.00 –   Kylpylä
19.30 – 22.00  Iltapala leirinuotiolla

Välipäivä 
  Aamiainen
9.30 – 10.30 Jääharjoitus 
13.30  Oheisharjoitus
14.15 – 15.15 Jääharjoitus
17.00  Säbä-pelit
18.00 –  Kylpylä
19.30 – 22.00 Iltapala leirinuotiolla

Lähtöpäivä 
  Aamiainen
8.30 – 9.30 Jääharjoitus 
13.30 – 14.30 Loppupelit

Family-leirit Imatralla:

26. – 28.6.2023 
29.6. – 1.7.2023

Ilmoittautuminen:

sportfini.fi > Family-leirit 
Ilmoittaudu ja varaa paikkasi. Maksa vas-
ta  keväällä: ilman lisäkuluja, myös osa-
maksulla maksut vaikka kuukausittain 
käyttäen samaa viitenumeroa.

Esimerkkiohjelma yhdelle ryhmälle:

*  Hinta pitää sisällään majoituksen aamiaisella, leirinuotio-iltapalan,  
ohjelman, leiripaidan lapsille, kylpylän vapaan käytön, pääsyn kuntosalille,  
pysäköinnin ja wifin. 

Kysy lisää 
imatrankylpyla.fi 

myynti@imatrankylpyla.fi 
p. 0300 870 502 

Puhelun hinta +0,69 €/min + pvm/mpm

Ravintola- 
maailmassa

lounas- ja illallisbuffet, 
a la carte, allasbaari, 
kahvila & street food,  

iso kesäterassi ja  
viihdettä iltaan.

Imatran Kylpylä Spa Resort on yksi parhaita  
perhekylpylöitä Suomessa. Meiltä löytyy upea,  

iso 1500 m2 allasosasto, jossa on 16 erilaista allasta  
ja huikea 80 metrin vesiliukumäki ajanotolla.  

Kisaa vaikka nopeimmasta laskusta! 

Kylpylä Taikametsästä löytyy mm. paljon erikokoisia pore-
altaita, iso juoksuallas, kuuma- ja kylmäaltaat palautumiseen, 
kävelyallas väsyneille jaloille, hierovia suihkuja, porepenkkejä, 
virkistysaltaita, vesiseiniä ja -putouksia, taaperoallas, kunto-

uintiallas ja ympäri vuoden lämmitetty ulkouima-allas. 

Kylpylä on suomalaiseen luontoon teemoitettu: isoilta screeneiltä 
voit ihailla Saimaan luontoa ja sen vedenalaista elämää.  

Ääni-, valo- ja sääilmiöefektit luovat upeaa tunnelmaa. 

Perheiden  
suosikkikohde

Majoitusvaihtoehdot
Leiriläisten hintaan sisältyy majoitus-
Sport Camp Hostel-, Sport- tai 
kahden hengen standardihuoneissa.

Promenadihuone tai 1 mh loma-asunto 
lisämaksusta.

Monipuoliset oheispalvelumme
•  Ohjatut Fitness-ryhmät ja moderni kuntosali

•  Pelimaailma: videopelejä, lautapelejä, ilmakiekkoa, biljardia

•  Escape room ja 8-ratainen keilahalli

•  Sählyä, sulkapalloa, tennistä, frisbeegolfia

•  Leikkihuone, iso leikkipuisto sekä pihashakki

•  Upeat lenkkimaastot, luontopolut, maastopyörärata

•  Golffareille kaksi täysimittaista golf-kenttää 

•  Lapsiystävällinen uimaranta

•   Monipuolinen valikoima kylpylä-, kauneus- ja hemmotteluhoitoja 

•   Taiga Activities välinevuokraamo: esim. maasto- ja sähköpyörät
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Ilmoittaudu/QR-koodi
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Liiga-leirillä jokainen lapsi ja nuori saa elää kiekkoammattilaisen 
unelman todeksi. Liiga-leirit tarjoavat myös tulevaisuuden jää-
kiekkoselostajille, kommentaattoreille ja toimittajille mahtavan läh-
tökohdan työuran aloittamiselle. Kaikki puitteet on rakennettu vii-
meisen päälle aidoiksi, jotta lapsi ja nuori saa kokea olevansa tähti. 

Jokainen Liiga-leirin matsi lähetetään suorana kotikatsomoihin. Selostajat ja 
kommentaattorit tekevät kaikkensa, jotta tunnelma ja pelin käänteet välittyvät ko-
tisohville asti.

Pelin jälkeiset pelaajahaastatte-
lut täydentävät studion asian-
tuntijapohdintoja ja antavat ää-
nen varsinaisille kiekkotähdille!

Joukkueen rakentaminen pelaa-
javaihtoineen, runkosarja ja play 
off -kierrokset huipentuvat lopulta 
finaaliin, jonka voittajat pääsevät 
nostamaan käsivarsilleen himoitun 
Kanada-maljan! Suuren maailman 
tyyliin voittajien nimet kaiverretaan 
voittopokaaliin.

Illalalla saunotaan ja grillaillaan. Eri 
puolilta Suomea tulevat lapset tu-
tustuvat, ihmettelevät toistensa 
murteita ja luovat uusia ystävyys-
suhteita! Liiga-leirin tärkein opetus 
on, että jokainen on tärkeä; jokai-
selle on paikka tässä maailmassa.
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LegendaarisetLegendaariset
Liiga-leiritLiiga-leirit

Piispalassa 2023Piispalassa 2023
Piispalassa Piispalassa Pre-Game Show Pre-Game Show videotaululla!videotaululla! 

AJANKOHTA TAPAHTUMAPAIKKA IKÄLUOKKA KESTO HINTA

04.-07.06.2023 Piispala Liiga-leiri 9-10- vuotiaat 4 päivää 421 €

04.-07.06.2023 Piispala Liiga-leiri 9-10- vuotiaat, maalivahdit 4 päivää TÄYNNÄ

07.- 11.06.2023 Piispala Liiga-leiri 13-14- vuotiaat 5 päivää 488 €

07.- 11.06.2023 Piispala Liiga-leiri 13-14- vuotiaat, maalivahdit 5 päivää TÄYNNÄ

11.- 15.06.2023 Piispala Liiga-leirit 10-11-v ja 12-13-vuotiaat 5 päivää TÄYNNÄ

11.- 15.06.2023 Piispala Liiga-leirit 10-11-v, maalivahdit  5 päivää 488 €

11.- 15.06.2023 Piispala Liiga-leirit 12-13-v, maalivahdit 5 päivää TÄYNNÄ

15.-19.06.2023 Piispala Liiga-leirit 12-13-v ja 14-15-vuotiaat 5 päivää 488 €

15.-19.06.2023 Piispala Liiga-leirit 12-13-v , maalivahdit 5 päivää TÄYNNÄ

15.-19.06.2023 Piispala Liiga-leirit 14-15-v, maalivahdit 5 päivää TÄYNNÄ

19.-23.06.2023 Piispala Liigaleirit 10-11-vuotiaat 5 päivää 488 €

19.-23.06.2023 Piispala Liiga-leirit 10-11-vuotiaat , maalivahdit 5 päivää TÄYNNÄ

26.-29.06.2023 Piispala Liiga-leiri 9-10- vuotiaat 4 päivää 421 €

26.-29.06.2023 Piispala Liiga-leiri 9-10- vuotiaat, maalivahdit 4 päivää TÄYNNÄ

29.06- 03.07.2023 Piispala Liiga-leiri 13-14- vuotiaat 5 päivää 488 €

29.06- 03.07.2023 Piispala Liiga-leiri 13-14- vuotiaat, maalivahdit 5 päivää 488 €

03.-07.07.2023 Piispala Liiga-leirit 10-11-v ja 12-13-vuotiaat 5 päivää 488 €

03.-07.07.2023 Piispala Liiga-leirit 10-11-v, maalivahdit  5 päivää 488 €

03.-07.07.2023 Piispala Liiga-leirit 12-13-v, maalivahdit 5 päivää TÄYNNÄ

07.-11.07.2023 Piispala Liiga-leirit 12-13-v ja 14-15-vuotiaat 5 päivää 488 €

07.-11.07.2023 Piispala Liiga-leirit 12-13-v , maalivahdit 5 päivää 488 €

07.-11.07.2023 Piispala Liiga-leirit 14-15-v, maalivahdit 5 päivää TÄYNNÄ

11.-14.07.2023 Piispala Liigaleirit 10-11-vuotiaat 4 päivää 421 €

11.-14.07.2023 Piispala Liiga-leirit 10-11-vuotiaat , maalivahdit 4 päivää 421 €

16.-19.07.2023 Piispala Liigaleirit 8-9-vuotiaat 4 päivää 421 €

16.-19.07.2023 Piispala Liiga-leirit 8-9-vuotiaat , maalivahdit 4 päivää 421 €

Ilmoittautuminen: sportfini.fi
Lisätietoa: Ilpo Myllyniemi 

Puh. 0500 959 353, ilpo.myllyniemi@sportfini.fi
        

 Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.

skateblades

Iltaohjelma:
Jokainen ilta päättyy iltanuotiolle, rantasau-
naan tai kylpylään.
Ottelumäärät ja 
jääharjoitusmäärät:
Jokaisella liigaleirillä harjoitellaan jäällä 3-4 
kertaa ja pelataan 8-10 ottelua.

Maalivahtijäät:
Jokaisella leirillä on kolme maalivahtien 
omaa  jääharjoitusta.

Sisaralennus:
Liiga-leirillä on sisaralennus 10%.

Lue lisää ja 
ilmoittaudu/QR-koodi:

Liiga-leiri alkaa varaustilaisuudel-
la, jonka jälkeen pelataan alkusarja, 
playoff:t ja finaalit. Joukkueella on 
aamupäivisin jääharjoitukset, jossa 
harjoitellaan joukkueen pelaamista.

• True Hockey- tähtipelaajakilpailu: 
Joka ottelusta jaetaan kolmen-, kah-
den- ja yhden tähden pelaajat.

• Leirillä off-ice oheistoimintaa. 
• Käytössä joukkueiden kultakypärät 

Liigan malliin.

Henkilökunta:
• Leirin rehtorit
• Joukkueiden valmentajat
• Maalivahtivalmentaja
• Erotuomarit

• Toimitsijat
• Huoltaja
• Yövalvoja 
• Otteluiden kuvaajat
• Otteluiden selostajat
• Otteluiden suorasta lähetyksestä ja 

taltioinnista vastaavat henkilöt

Ruokailut:
Leirillä ruokailut ovat 4 kertaa päivässä 
(aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala). 
Tämän lisäksi jäähallilla on koko leirin ajan 
saatavilla hedelmävälipalaa.

Leirituotteet:
Jokainen leiriläinen saa Leiri-t-paidan ja 
Liiga-paidan omakseen.
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Täyden palvelun teroituspalvelut, terämyynti sekä muut oheistuotteet.                                       

skateblades

skateblades

Verkkokauppa: www.zeroblades.com
ProSharp ProShop, 

Hakametsän Lämäri
Hakametsän jäähalli

Keltinkatu 2
33530 Tampere

info@hakametsänlamari.fi
P. 041 3111 306

ProSharp ProShop
Kerava

Jan Oinonen
Kerananpolku 1
04220 Kerava
P. 0505179407

ProSharp ProShop 
Espoo
Jere Elo

Kavallinmäki 15
02710 Espoo

P. 0442072482
prosharp.fi

ProSharp ProShop 
Zero van shop

Laitila
Tommi Aaltonen
Keskuskatu 24
23800 Laitila

P.  0505671279

ProSharp ProShop
Nakkila 

Atte Heinola
Kauppatie 3

29250 Nakkila
P. 040 5373963

ProSharp ProShop
Vuosaari

Jari Ruotsalainen
          Aimo Mäkinen Areena 

P. +358 50 553 6745
            Pallokuja 6, Helsinki 
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Nähdään Liiga-leireillä!
Ilmoittautuminen alkanut: sportfini.fi
Lisätietoa:
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi
Puh. 0500 959 353

Ilmoittaudu/
QR-koodi:

Päivä: 
 

Videopalaveri
LIIGA-PELI
Pelipalaveri 
Alkulämmöt 
LIIGA-PELI

Peleillä oppiminen
Päivällinen

Aamu: 

Aamiainen 
Alkulämmöt

(Off-ice toimintaa)
Pelipalaveri 
Jääharjoitus

Lounas

Liiga-leiripäivän esimerkkiohjelma:Liiga-leiripäivän esimerkkiohjelma:

Ilta: 

Kylpylä + iltapala 
tai 

Rantasauna + iltapala 
Nukkumaan / Lepo
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23

Tarmo ja Ukko Ikonen: Tarmo ja Ukko Ikonen: 

9. kerta 9. kerta 
FAMILY-leirilläFAMILY-leirilläFamily QR-koodi:
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Vuonna 2016 Ukko Ikonen 5v. osallistui ensimmäis-
tä kertaa Family-leirille Peurungassa. Takana oli yksi 
kausi Imatran Ketterän juniorien kiekkokoulua.
Tulevan kesän 2023 leiri onkin 12-vuotiaalle jo 9 kerta, 
sillä v. 2017 innokas poika osallistui kahdelle leirille.

Kuvassa vuoden 2019 
Family-leiriläiset 

Ukko ja Tarmo Ikonen. 

Kuvassa vuoden 2023 Family-leirille 9. kerran tulevat Ukko ja Tarmo Ikonen. 

  Family-leirit ovat olleet muka-
va ja odotettu kesätapahtuma 
Ukolle, kuin myös serkkutytöl-
le sekä isovanhemmille. Leirin 
tunnelma on rento ja ohjelma 
lapset hyvin huomioiva. Kaksi 
kertaa päivässä tapahtuva mo-
nipuolinen harjoittelu jäällä sekä 

oheisohjelmat, säbän peluu ja 
iltapala laavulle, ovat myös tär-
keä osa leirin antia.
  Jäähallin läheisyydessä, Sai-
maan rannalla olevan Imatran 
Kylpylä Span tarjoamat palve-
lut ovat saaneet kiitosta leirien 
osallistujilta.

”Taasha myö tavataan Imat-
ralla”.

TERVETULOA!



Ilmoittaudu/
QR-koodi:
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23

 

Laji: JÄÄKIEKKO
Ajankohdat:

• • 26.-29.06.202326.-29.06.2023
• • 16.-19.07.202316.-19.07.2023

Leirin hinta:   296 €/hlö  296 €/hlö 
• Liiga-Familyleiri, Piispalan nuorisokeskuksessa 

täysihoidolla. 
• Leirin hinta on 296 €/ hlö. 
• Mukaan tulevat muut  ei jäälle osallistuvat perheen-

jäsenet: alennus 50 € ja alle 4-vuotiaat veloituksetta. 
• Ilmoita ryhmään kaikki osallistujat ja laita viesti, jos on 

alle 4-vuotiaita tai jäätoimintaan osallistumattomia, niin 
korjaamme laskun ilpo.myllyniemi@sportfini.fi

• Hinta pitää sisällään majoituksen, kaikki ruokailut, 
kalastustapahtuman, saunan, perinnesaunan ja 
kylpylän ym. ohjelman. 

• Lisäksi jokainen jäälle osallistuva saa Liiga-paidan ja 
leiripaidan omakseen. Muut osallistujat saavat myös 
leiripaidan.

Ilmoittaudu nyt ja maksa vasta lähempänä 
leiriaikaa! 

Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- 
ja korkokulut 0 €.

Ilmoittautuminen: 

sportfini.fi ja sieltä Family-leirit
Lisätietoja: 

 Ilpo Myllyniemi 
Puh. 0500 959 353 

ilpo.myllyniemi@sportfini.fi

ESIMERKKIOHJELMA:
1. päivä:
klo 14.00  Ilmoittautuminen jäähallilla
klo 15.00- 16.00  Jääharjoitus
klo 16.30  Oheisharjoitus
klo 17.30  Päivällinen
klo 19.00- 20.00  Ottelu
klo 20.30  Rantasauna, uinti ja iltapala  
   rantasaunalla+ makkaran ja  
   letun paistoa
2. päivä:
   Aamiainen
klo 09.30- 10.30  Jääharjoitus
klo 11.00  Lounas
klo 13.00  Keilailu /Kalastustapahtuma
klo 15.00- 16.00  Ottelu
klo 16.30  Päivällinen
klo 18.00- 19.00  Ottelu
klo 19.00-   Kylpylä
klo 21.00  Iltapala ruokalassa

3. päivä:
   Aamiainen
klo 09.30- 10.30  Jääharjoitus
klo 11.00  Lounas
klo 13.00  Kaupunkisota
klo 15.00- 16.00  Ottelu
klo 16.30  Päivällinen
klo 18.00- 19.00  Ottelu
klo 19.00-   Rantasauna, uinti ja iltapala  
   rantasaunalla+ makkaran ja  
   letun paistoa
4. päivä:
   Aamiainen
klo 09.00- 10.00  Jääharjoitus
klo 10.30- 11.00  Videopalaveri
klo 11.30  Lounas
klo 13.00-14.00  Loppupeli 
   Kotimatkalle

”Liiga-Familyleiri Piispalassa on koko ”Liiga-Familyleiri Piispalassa on koko 
perheen tapahtuma täysihoidolla.”perheen tapahtuma täysihoidolla.”

LiigaLiiga-Familyleiri-Familyleiri  
Piispala 26.-29.06.2023 Piispala 26.-29.06.2023 

ja 16.-19.07.2023ja 16.-19.07.2023
Osallistua voi aikuinen/aikuiset ja 6-8-vuotiaat ja 9-12-vuotiaat lapset.
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HarrasteturnauksetHarrasteturnaukset

Ilmoittautuminen turnauksiin: 

sportfini.fi  
Lisätietoa:

Jussi Puuska. puh. 050 549 8256,
 jussi.puuska10@gmail.com

tai 
ilpo.myllyniemi@sportfini.fi 

puh. 0500 959353

Harrasteturnaukset jääkiekko Paikka Tapahtuma Joukkuemaksu Hinta/hlö

25.-26.02.2023. Kisakallio Miesten harrasteturnaus (matala taso) 400 € 146 €/ hlö täysihoidolla (ei majoittuvat 40 €/hlö pelimaksu).

25.-26.03.2023 Kisakallio Miesten harrasteturnaus 400 € 146 €/ hlö täysihoidolla (ei majoittuvat 40 €/hlö pelimaksu).

08.-09.04 2023 Hakametsä Miesten harrasteturnaus 400 € 139 €/ hlö sis.majoituksen Scandicissa, jossa aamupala.
Lauantaina ja sunnuntaina lounas Hakametsän jäähallilla Ravintola Edun Herkussa.

Ei majoittuville pelimaksu 55 €/ hlö (sisältää myös lounaat Edun Herkussa ja kahvituksen 
jäähallin turnausinfossa)

16.-17.06.2023. Peurunka Miesten harrasteturnaus 460 € 109 €/ hlö sis. pelit, majoitus,ruokailu,aamiainen, kylpylä 
(ei majoittuvat 40 €/hlö pelimaksu).

14.-15.07.2023 Peurunka Miesten harrasteturnaus 460 € 109 €/ hlö sis. pelit, majoitus,ruokailu,aamiainen, kylpylä 
(ei majoittuvat 40 €/hlö pelimaksu).

Jussi Puuska
Soitellaan!
Puh. 050 549 8256,

 jussi.puuska10@gmail.com

Ilmoittaudu/QR-koodi:Ilmoittaudu/QR-koodi:
Hakametsä  - Kisakallio  -   PiispalaHakametsä  - Kisakallio  -   Piispala
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Katso uusimmat   Katso uusimmat   
QR-koodin kautta:QR-koodin kautta:



    
    

    
    

    
    

  P
iis

pa
la

Ilmoittautumisjärjestelmässämme laskutus- ja korkokulut 0 €.

Tervetuloa Liiga-leirille!Tervetuloa Liiga-leirille!

Naisten Liiga-Leiri Paikka Tapahtuma Kesto Hinta

19.-21.05.2023 Piispala Naisten Liiga-leiri 3 päivää 247 €

19.-21.05.2023 Piispala Naisten Liiga-leiri 
maalivahdeille

3 päivää TÄYNNÄ

Lisätiedot: Ilpo Myllyniemi, puh. 0500 959 353, ilpo.myllyniemi@sportfini.fi  
tai Jussi Puuska, puh. 0505498256, jussi.puuska10@gmail.com

Naisten Liiga-LeiriNaisten Liiga-Leiri  
19.-21.05.2023 19.-21.05.2023 

PiispalaPiispala
Ilmoittautuminen alkanutIlmoittautuminen alkanut:  sportfini.fi:  sportfini.fi Pre-Game ShowPre-Game Show  videotaululla! 

Ohjelma sisältää:
• Otteluita
• Jäätreenejä
• Oheisharjoituksia
• Alkuverkkoja
• Loppuverkkoja
• Lihashuoltoa

Hinta: 247 €/hlö.Hinta: 247 €/hlö.

Hinta sisältää majoituksen, 
kaikki ruokailut, oheisohjelmat ja 
valmennuksen.

Liiga-Leiri alkaa varaustilai-
suudella, jonka jälkeen pelataan 
alkusarja, playoff:t ja finaalit. 
Joukkueella on aamupäivisin jää-
harjoitukset, jossa harjoitellaan 
pelaamista.

• Aamuisin harjoitellaan ja i ltapäi-
västä alkaen pelataan.

• Otteluiden alkuverryttelyissä har-
joitellaan eri peleillä pelitaitoja eri 
pelitilannerooleissa.

• Leiri l lä jaetaan pronssi-hopea-ja 
kultamiltalit.

• Leirillä off-ice oheistoimintaa. 
• Käytössä joukkueiden kultakypä-

rät Liigan malliin.
• Jokainen saa leiri-t-paidan ja 
      Liiga-paidan.
• Perjantai-ilta päättyy rantasau-

nalle, jossa saunomisen lomassa 
iltapalaa+makkaran ja letun pais-
toa (myös perinnesauna lämpiää). 

• Lauantai-ilta päättyy kylpylään 
ja  ky lpy län kahv iossa i l tapa la.

skateblades

Ilmoittaudu/ 
QR-koodi:

Pelataan Liiga-joukkueiden pelipaidoilla!Pelataan Liiga-joukkueiden pelipaidoilla!

Kuvassa Virva Nieminen
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Hakametsän Lämäri Hakametsän Lämäri 
on jääkiekkokauppa joka keskittyy ensisijaisesti myymään 
ja ostamaan käytettyjä jääkiekkovarusteita. Meiltä löytyy 
myös paljon uutta varustetta. 

• Aloitimme toiminnan marraskuun alussa 2022. Aivan keltanokkia emme 
kuitenkaan ole. Yrittäjinä toimii kaksi raudankovaa ammattilaista, joilla on 
pitkä kokemus jääkiekkovarusteiden myynnistä. 

• Kierrättämällä varusteet takaisin jäälle säästät rahaa, luontoa ja annat pie-
nemmän kynnyksen aloitteleville ja varusteitaan päivittäville pelaajille. 

• Asiakkaitamme on kaikki ne, joilla on ylimääräisiä jääkiekkovarusteita tai 
tarvitsee edullisia, hyväkuntoisia käytettyjä PRO- sekä harrastetason jää-
kiekkovarusteita. 

• Kivijalkamyymälämme toimii Suomen ensimmäisessä jäähallissa, Legen-
daarisessa Hakametsän jäähallissa.

• Kaupallamme on pieni kahvio, sekä tietysti ammattitaitoinen 
     teroitus ja luistinhuolto.

Yhteistyössä:

ProSharp ProShop
Sportfini.fi
Tackla
Zero blades

Lue lisää/
QR-koodi:

skateblades

Made in Finland





Kausi 2023-24 
Aloitusturnaukset

Sisältö:
Jokaiselle joukkueelle 5 täyttä ottelua 3x15 minuuttia tehokasta 
peliaikaa.
• Pelaajille hedelmävälipalaa koko turnauksen ajan.
• Johtoryhmille kahvitus jäähallilla koko turnauksen ajan.
• Myös liikunta- ja kuntosaleja käytössä joukkueen tarpeen 

mukaan.
• Bussikuski veloituksetta täysihoidolla.
• Tulopäivänä: Päivällinen ja iltapala.
• Välipäivänä: Aamiainen, lounas, päivällinen ja iltapala.
• Viimeisenä päivänä: Aamiainen ja lounas.
• Ottelut kuvataan ja striimataan suorana+tallennetaan myö-

hemmin katsottavaksi.
• Perjantaina rantasauna ja lauantaina kylpyläkäynti (lauan-

taina myös johtoryhmille rantasauna).
• Rantasaunalla myös makkaran ja letun paistoa rantasaunalla.
• Jäähallilla luentotiloja videotykillä varustettuna joukkueiden 

palavereihin. 
Kaikki turnaukset/QR-kood

   
            

Ilmoittautuminen alkanut: 
sportfini.fi
Lisätietoa:
Ilpo Myllyniemi, ilpo.myllyniemi@sportfini.fi Puh. 0500 959353 tai
Jussi Puuska. puh. 050 549 8256, jussi.puuska10@gmail.com

skateblades

Kauden aloitusturnaus U14 AAA+AA-joukkueet Piispala 18.-20.8.2023
• Kauden aloitusturnaus U14 – joukkueille (AAA+AA-lohkot) Piispalassa. 
• Jokaiselle joukkueelle tulee viisi täyttä ottelua 3x15 minuuttia tehokasta peliaikaa. 
• Joukkuemaksu 560 € ja 160 €/hlö täysihoidolla.                                            

Ilmoittaudu suoraan QR-koodi:

Kauden aloitusturnaus U13 AAA+AA-joukkueet Piispala 1.-3.9.2023
• Kauden aloitusturnaus U13-joukkueille (AAA+AA-lohkot) Piispalassa. 
• Jokaiselle joukkueelle tulee viisi täyttä ottelua 3x15 minuuttia tehokasta peliaikaa. 
• Joukkuemaksu 560 € ja 160 €/hlö täysihoidolla.                                   

Ilmoittaudu suoraan QR-koodi:

Kauden aloitusturnaus U12 AAA+AA-joukkueet Piispala 8.-10.9.2023
• Kauden aloitusturnaus U12-joukkueille (AAA+AA-lohkot) Piispalassa 
• Jokaiselle joukkueelle tulee viisi täyttä ottelua 3x15 minuuttia tehokasta peliaikaa. 
• Joukkuemaksu 560 € ja 160 €/hlö täysihoidolla.                                 

 Ilmoittaudu suoraan QR-koodi:         
       

Ka
us

i 2
02

3-2
4

AloitusAloitusturnauksetturnaukset
AAA+AA-JOUKKUEILLE /PIISPALAAAA+AA-JOUKKUEILLE /PIISPALA
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”Don`t Worry, Let`s Play Hockey”



FEEL 
WHAT’S 
NEXT


