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Edustuksen päävalmentaja
valmis kauteen
Jesper Jalonen on aloittanut päävalmentajan pestissä, ja katse tulevaan kiekkokauteen on vakaa ja luottava. Kävimme haastattelemassa
Jalosta kauden kynnyksellä.

Teksti: Sanna Päivärinta
Olet nyt ehtinyt asettua Kalajoelle ja aloittaa työsi edarin koutsina. Tunnelmat tämän
hetken tilanteesta; millä
mallilla lähdetään alkavaan kauteen, ja mitkä
ovat odotuksesi?
Kalajoella olen nyt ollut
noin kolme kuukautta, ja
kaikki on mennyt hienosti sekä siviilissä että työmaalla. Joukkue on lähes
valmis, muutamaa täsmävahvistusta haetaan. Ja
kun olen itse saanut joukkueen kasata, täytyy olla
todella tyytyväinen. Meiltä löytyy nuorten pelaajien tuomaa raikkautta ja
uskon, että tämä ryhmä
pystyy pelaamaan vauhdikasta ja laadukasta kiekollista peliä sekä sieltä
löytyy se fyysinen särmä,
jota myös tarvitaan.
Mitä uutta tai erilaista
aiot tuoda edustuksen
valmennusohjelmaan?
Täällä Kalajoella on
joukkueen arkea pyöritetty niin laadukkaasti
useamman vuoden ajan,
että en tiedä tuonko valmennuspuolella tänne
välttämättä mitään maata mullistavaa. Minulle
yksi tärkeimmistä asioista
on se, että meillä on erinomainen joukkuehenki, ja toivon mukaan se
välittyy katsomoon asti.
Pyrin tietenkin parhaani
mukaan auttamaan pelaajiamme kehittymään
pelaajina, urheilijoina ja
ihmisinä.

ti myös JHT:n kassassa.
Mitkä ovat valmentajan
näkökulmasta suurimmat taloudelliset haasteet ja ajatuksesi niistä
selviämiseen?
Tämän hetken tilanne
on tietenkin haastava. Ensinnäkin pyrimme joukkueena ja seurana kantamaan oman vastuumme
meidän arjessamme, jotta kaikki pysyisivät terveinä. Se on selvää, että
taloudellisesti on paljon
haasteita, jokaisella urheiluseuralla. Minä haluan
vaikuttaa meidän taloudelliseen tilanteeseemme
positiivisesti auttamalla
meidän joukkueen taustalla työskenteleviä henkilöitä. Ja kasaamalla kiinnostavan joukkueen, joka
pelaa voittavaa sekä viihdyttävää jääkiekkoa. Siihen kun pystytään niin
uskon siihen, että Pirkonsuon Pyhätössä nähdään
enemmän katsojia kuin
viime kaudella.

Miten mielestäsi JHT
nähdään kotimaisessa
lätkäskenessä pelaajien
ja toisaalta valmentajien
silmin? Missä olemme
hyviä, ja missä voisimme parantaa?
Minun mielipiteeni on
se, että JHT pelaa väärässä sarjassa tällä hetkellä. Me pyöritämme joukkueemme arkea samalla
tavalla kuin joukkueet
Mestiksessäkin, ellei jopa
laadukkaamminkin kun
jossain Mestis-seurassa.
En näe missään nimessä
mahdottomana, että JHT
lähivuosina pelaisi MesNykyinen, koronaepide- tistä. Mielikuva, joka valmian haastama talousti- mentajilla ja pelaajilla on
lanne painaa varmas- JHT:sta on se, että tääl-

lä asiat hoidetaan hyvin
seuran puolesta ja joukkue harjoittelee laadukkaasti. Pelaajat haluavat
tulla tänne kehittymään.
En minäkään olisi tänne
tullut, jos en olisi pelkkää
positiivista kuullut seurasta entisiltä pelaajilta sekä
valmentajilta.
Varmaan isoin juttu
mitä JHT:ssa kaivattaisiin
olisi lisää vapaaehtoistyövoimaa seuran taustalle.
Nyt seuraa pyöritetään
pienellä ryhmällä, ja joka
päivä kun menen hallille niin mietin, että miten
tämä on mahdollista tämän hetkisellä taustaryhmällä. Hatunnosto heille,
arvokasta työtä.
JHT:n edustusjoukkue
on toiminut ponnahduslautana paitsi lupaaville pelaajille, myös lupaaville valmentajille.
Mitkä ovat omat tulevaisuuden suunnitelmasi?
JHT on tuottanut paljon pelaajia ja valmentajia ammattilaissarjoihin ja
se oli myös yksi syy, miksi halusin Kalajoelle tulla.
Minä en ole asettanut itselleni mitään varsinaisia
tavoitteita, vaan haluan
valmentaa ammatikseni.
Minun ei tarvitse viiden
vuoden päästä olla Liigassa. Joka päivä yritän kehittyä ja paiskia töitä, ja jos
olen riittävän hyvä valmentaja, niin kyllä minä
jossain vaiheessa löydän
itseni ammattilaissarjoista. Tiedän sen, että vain
murto-osa valmentajista
nähdään esimerkiksi Liigassa. Uralla eteneminen
vaatii aikaa ja myös hyvää tuuria. Minä teen tätä
työtä ensimmäisenä pe-

laajia varten, ja jos kauden
jälkeen joltain pelaajistani
saan kiitoksen, tiedän tehneeni jotain oikein.
Miten voisimme kehittää
junioreiden kasvupolkua kohti edustusjoukkuetta ja mahdollisesti
kiekkouraa?
Mielestäni junioripuolella pitää aivan pienimmistä junioreista ja kiekkokouluista lähtien tehdä
työ laadukkaasti. Jos ei

ruohonjuuritasolla tehdä laadukasta työtä, on
vaikea saada laadukkaita joukkueita kasaan vanhempiin ikäluokkiin.
Kyllä täällä yleisesti ottaen hyvää työtä tehdään
junioripuolella. Siitä on
hyvinä esimerkkeinä juniorit Tohila, Niemelä,
Häkkilä ja Kärjä. He ovat
nyt viimeisimpiä paikallisia junioreita, jotka ovat
nousseet edustusjoukkueeseen. Ja tämä on todella

iso määrä näin lahjakkaita nuoria, koska puhutaan
kuitenkin aika pienestä
pelaajamassasta.
Lopuksi terveisesi JHT:n
lätkäyleisölle.
Minä takaan, että me
tarjoamme JHT-kannattajille viihdyttävää lätkääul - tulkaa hallille ja antakaa vastineeksi te tukenne
meille. Tehdään yhdessä tästä mahtava kausi. Ja
pysykää terveenä.
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JHT edustusjoukkue

Kuva: Hannu Tilus

Valmennus ja huolto

Päävalmenta
Jesper Jalonen

Valmentaja /
Joukkueenjohtaja
Jani Jumppanen

Maalivahtivalmentaja
Mika Kokko

Hallitus

Päävalmentaja

Päätoimittaja:
Sanna Päivärinta
Paino:
Rannikon Laatupaino Oy,
Vihanti/Raahe
Taitto:
Hanna Tenkula
Kansi:
Antti Roslander
Painos: 5000

Mika Siipola
Erkki Olkkola
Antti Roslander
Toni Väisänen

Jäähalli / toimisto
Pirkonsuontie 10
85100 Kalajoki

JHT Tuki Ry
laskutusosoite
Apulintie 14
85100 Kalajoki

Huolto
Esko Tuura

Jesper Jalonen
jesperjalonen@gmail.com
p. 040 5547 214

Valmentaja
Jani Jumppanen
jani.jumppanen@kokkola.fi
p. 040 544 2022

Sihteeri ja
rahastonhoitaja
Erkki Olkkola
erkki.olkkola@tilipalveluolkkola.fi
p. 044 546 3830

Huolto
Hannu Kärjä

Viestintä- ja mediavastaava
Antti Roslander
antti.roslander@artuotanto.com
p. 040 829 2699

Puheenjohtaja/
Urheilutoimenjohtaja
Mika Siipola
mikasiipola@hotmail.fi
p. 040 582 5573

Myynti- ja markkinointijohtaja
Toni Väisänen
doni.vaisanen@gmail.com
p. 040 533 9589

Huolto
Janne Tohila

Kioskivastaava
Virpi Silvola
silvolavirpi@gmail.com
p. 041 495 1674

Valokuvaaja
Hannu Tilus
htvalokuvaus@kotinet.com
p. 040 061 8868
https://htphoto.1g.fi/
http://www.htphoto.fi

60v. juhlajulkaisu

4

Maalivahdit

JHT KALAJOKI RY

Puolustajat

31# Ville Viskari

44# Iiro Ojala ’A

8# Niilo Niemelä

6# Juho Luttinen

35# Juho Ratilainen

77# Jesse Lyytinen

7# Santeri Silvennoinen ’A

12# Arttu Paakki

Hyökkääjät
41# Kalle Jukkola

3# Tuomas Ahtonen

10# Ville Haapalainen

16# Jere Espo ’C

17# Jani Nurkkala

18# Riku Tohila

19# Veikka Kärjä

51# Heikki Klemetti

22# Tommi Klemetti

63# Teemu Pyykkönen

74# Oskari Tauriainen

87# Milan Davidek

JHT:n ylpeä varustaja
ja yhteistyökumppani

26# Jesse Laasonen

92# Juho Takkula ’A

28# Miro Haikonen
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JHT JUNIORIT
U19

Mäkelä Saku, Niemelä
Pelaajat:
Eero, Perttula Eemeli
Sinkkonen Benjamin ja Valmentajat:
Veeti Pisilä, Sorjonen Myllymäki Janne,
Frank, Rajala Juho, Han- Niemelä Kimmo
nula Kasperi, Niemelä
Valtteri, Eno Jussi, Ant- JHT U15
tiroiko Tuure, Ylitalo Mi- Pelaajat:
kael, Josko Otso, Kukko Perkiömäki Aleksi, Siipola
Niklas, Liimatta Luka, Pa- Nikolas, Kuorilehto Saku,
lola Leevi, Hannula Kons- Paakkonen Albert, Kukko
ta
Aaron, Heikkilä Tuukka,
Valmentajat:
Luokkanen Roni, Vähäsarja Eetu, Hietala Veeti,
Nikula Konsta ja
Rahkola Matias, JaakoHannula Elmeri
la Eetu, Paavola Akseli,
Joukkueenjohtajat:
Hartikka Veeti, Kupsala
Anttiroiko Juha ja
Arttu, Bäckman Jasper
Eno Jarmo
Valmentajat:
Rahastonhoitaja:
Heikkilä Heikki,
Anttiroiko Pia
Vähäsarja Ville
Vastuuäiti:
Joukkueenjohtajat:
Hannula Irina
Vähäsarja Mari
JHT U16
Huoltajat:
Pelaajat:
Kupsala Mikko,
Perkkiö Santeri, Heikkilä Myllylä Erkki
Jasse, Lunki Paavo, Ran- Rahastonhoitaja:
tanen Aatu, Junttila Niko, Paavola Suvi
Anttila Jasper, Nuorala Vastuuäiti:
Veikka, Mustonen Jaak- Eronen Riikka
ko, Hannula Anton, Ruonala Riku, Väätäinen Jimi,

JHT U14

Pelaajat:
Siironen Tatu, Mård
Miro, Turunen Antti,
Laitala Eevert, Hietamäki
Joona, Toivonen Verner,
Uusitalo Aaro, Pulkkinen
Onni, Bäckman Jonatan,
Raudasoja Juuso, Rönn
Joona, Joki-Erkkilä Valtteri, Reinikainen Niklas,
Tuikka Viljami, Rantanen Eemeli
Valmentajat:
Reinikainen Tomi,
Mård Kai
Joukkueenjohtaja:
Rönn Heidi
Huoltajat:
Raudasoja Henri,
Tuikka Jari
Rahastonhoitaja:
Huhtala Minna
Vastuuäiti:
Joki-Erkkilä Satu

JHT U13

Pelaajat:
Venetjoki Vertti, Sipilä
Tino, Seppä Juho, Juola Julius, Tuura Manuel,
Karekivi Aleksi, Hannula

Aleksi, Häkkilä Peetu, Silvola Jesse, Peltola Benjamin, Yliuntinen Samuel,
Siipola Elias, Takkunen
Aatu, Kuorilehto Teemu,
Hihnala Viivi, Nuorala
Heikki
Valmentaja:
Priuska Petteri
Joukkueenjohtaja:
Peltola Ville
Huoltaja:
Yliuntinen Sami
Rahastonhoitaja:
Takkunen Johanna
Vastuuäiti:
Juola Katja

JHT U12

Pelaajat:
Annala Matias, Suovieri Frans, Tuomimäki Maxwell, Hihnala Remu,
Eno Niilo, Eskelinen Joel,
Korva Luukas, Kurikkala
Samu, Manninen Joona,
Nousiainen Taija, Pulkkinen Niilo, Ritola Leevi, Rönn Juuso, Saarela
Konsta, Takalo Mikko,
Tiinanen Eetu, Turunen
Aleksi, Vähäsarja Atte

JHT U10
Valmentajat:
Hihnala Henri, Eno Jar- Pelaajat:
mo, Suonvieri Marjo
Simi Patrik, Ketola Roni,
Joukkueenjohtajat:
Somero Frans, Peltola Ilari, Nuorala Roope, HihTurunen Raija,
nala Niko, Veikkolainen
Wallin-Annala Anne
Iivar, Priuska Peetu, TaHuoltajat:
vasti Joonas, Pentti PertKurikkala Timo,
tu, Paananen Niilo, MänTiinanen Timo
nistö Elmeri, Rajala Ville
Rahastonhoitaja:
Valmentajat:
Takalo Henna
Hihnala Petri,
Vastuuäiti:
Pentti Teemu
Eno Kirsi-Susanna
Joukkueenjohtaja:
JHT U11
Priuska Päivi
Pelaajat:
Huoltaja:
Vierimaa Alex, Hietala Simi Jarkko
Leevi, Kalliokoski Alek- Rahastonhoitaja:
si, Ketola Jimi, Manninen Somero Jarmo
Jan, Sinkkonen Martti, Vastuuäiti:
Sorvala Oliver, Vasankari Nikupaavo Katja
Otto, Väisänen Samu
JHT U9
Valmentajat:
Ketola Veli-Pekka, Hieta- Pelaajat:
la Teemu, Vasankari Lasse Annala Elina, Hannula
Joukkueenjohtajat:
Aukusti, Joska Juho, Kinaret Justus, Kähtävä Atte,
Mustonen Karoliina,
Kähtävä Emil, Lindholm
Vierimaa Vesa
Daniel, Manninen Joel,
Huoltaja:
Niemi Veikka, Nuorala
Kalliokoski Pauli
Jaakko, Oja Saku, SorvaRahastonhoitaja,
la Frans, Tavasti Jimi, Väivastuuäiti:
sänen Kaapo, Saari Matias
Manninen Miia

JHT U11

JHT U15

JHT U12

JHT U19
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Puheenjohtajan tervehdys

Juhlakauteen
vaihtelevin
tunnelmin
Kalajokisen jääkiekon
60-vuotiseen juhlakauteen lähdetään kaikesta
huolimatta suurin suunnitelmin ja odotuksin.
Juhlakauteen valmistautuminen aloitettiin jo viime
talvena ja se on hieman
helpompaa, kohtuullisen
hyvin sujuneen kauden
jälkeen.
Päävalmentajakandidaattien joukosta valikoitiin Jesper Jalonen vaalimaan Junkkariperinnettä
penkin taakse. Jalosen valmennustiimiin jatkokaudelle mukaan lähtevät Jani
Jumppanen ja maalivahti
valmentaja Mika Kokko. Huoltoryhmään palaa
uutena ”vanhana” huoltopäälliköksi Esko ”Edi”
Tuura, ja apumiehinä toimivat Hannu Kärjä ja Janne Tohila.
Viime kauden äkillinen
päättyminen koronapandemiaan on luonut synkät uhkakuvat myös tulevaan kauteen. Kaikesta

huolimatta myös seuratyössä on opeteltava ja
muuntauduttava elämään
ja toimimaan uuden normaalin kanssa. Kauden
äkillinen päättyminen,
koko Suomen pysähtyminen, Jääkiekkoliiton
ilmoitus välieräjoukkueiden mahdollisuudesta
hakea Mestis-lisenssiä tulevalle kaudelle lisäsivät kaikki hämmennystä.
JHT jäi tällä kertaa täpärästi Mestis-paikan hakumahdollisuudesta, entisillä meriiteillä ei ollut mahdollisuutta osallistua Mestiksen lisenssihakuun.
Tästä asetelmasta on
lähdetty uuden kauden
valmisteluun. Suomisarjassa pelaa kaksi joukkuetta aiempaa vähemmän, kun K-Espoo ja
Forssan Palloseura nostettiin Mestis-karkeloihin.
Samalla Mestis suljettiin
tulevalle kaudelle, joten
nyt on mahdollista pelata
vain Suomi-sarjan mesta-

ruudesta play off -sarjoineen, finaaleineen kaikkineen. Tämä lisää kevään
pelien mielenkiintoa entisestään.
Joukkuetta on kasattu maltilla, ja tällä hetkellä on kasassa jo varsin
kilpailukykyinen nippu.
Kokoonpanon lopullinen
muoto näyttää jälleen venyvän lähelle sarjan alkua.
Kaudesta näyttää tulevan todella kova tasoinen,
nähtäväksi jää mikä joukkue vie mestaruuden.
JHT toivottaa kaikki vanhat ja uudet kannattajat
tervetulleiksi juhlapeliin
Pirkonsuon Pyhättöön.
Lähde JHT juhlavuoden matkaan heti kauden
alusta alkaen. Pirkonsuon
Pyhättö ei jätä ketään kylmäksi.

Asennuspalvelu
P.J. Haapalainen
Rypsikuja 7 Tyrnävä
044 5561 789

JHT Forever!
Pysykää terveenä!
Mika Siipola, JHT
edustus, pj

Painaa sopivasti

puh. (08) 2804 400 • www.laatupaino.fi

Pajatie 1, 86400 Vihanti (Raahe)
puh. (08) 2804 400
laatupaino@laatupaino.fi
www.laatupaino.fi

• Pyöräkoneet 4-24 tn
• Trukit 2-52 tn
• Vetomestarit max. 150 tn
• Kurottajat
• Henkilönostimet
Bulk-tuotteet sekä
puutavaran käsittely
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Muuttovalmiita koteja
myynti: wesain.fi

P: 040-5210924
Vasaratie 7, 85500 Nivala

Toimistopalvelu
Kalajoentie 4
85100 Kalajoki
045 1146766

SÄHKÖ

SIIVITTÄÄ ELÄMÄÄ
Tarjoamme edullisia sähkösopimuksia hyvällä asiakaspalvelulla kaikkialle Suomeen.
Löydät sähkönmyyntihintamme sivuiltamme www.korpelanvoima.fi
Ota yhteyttä ja pyydä tarjous puh. 06 874 7340
(arkisin klo 8-16) tai sahkonmyynti@korpelanvoima.fi

KORPELANVOIMA.FI
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Kalajokisen jääkiekon historiaa
Kalajokisella jääkiekkoilulla on varsin värikäs
historia. Siihen mahtuu tunteiden paloa, suurta intohimoa, iloa ja surua, taloudellisia vaikeuksia, unohdettuja vastuunkantajia ja laskun
maksajia. Kalajoki-ilmiön taakse kätkeytyy
paljon kätkettyä ja unohdettua, mutta myös
suurta rakkautta lajiin ja sen paikallisiin tekijöihin.

Kirjoittanut Erkki Aho
ja Mika Siipola. Editoinut Sanna Päivärinta
Kalajokisen jääkiekkoilun vanhin säilynyt ottelupöytäkirja on päivätty
18.3.1961, jolloin Junkkarit voitti Ylivieskan
Kuulan numeroin 3–0.
Joukkue koostui lähes yksinomaan Kalajoen Yhteiskoulun pojista. Keskeinen vaikuttaja tuolloin
Kalajoen Yhteiskoulussa oli Tampereelta tullut
opettaja Raimo Ryynänen, jonka osuus kalajokisen jääkiekon alkutaipaleella ei ole vähäinen.
Talkootyön osuus
merkittävä

Jääkiekon harrastus edellytti poikkeuksellisen paljon talkootyötä. Kaukalon
pystytys, jäänteko ja sen
hoito olivat kokonaan seuran tehtäviä. Alkuaikoina
merkittäviä puuhamiehiä
olivat Antti Kalajo, Erkki Yrjänä, Viljo Rautapuro, Esko Rautio ja Heikki
Nikupaavo. Suuri into ja
lahjakkaat pelipojat toivat
pian menestystä ja samalla
lisäsivät lajin harrastusta ja
suosiota. Pohjois-Suomen
parhaisiin puolustajiin
kuuluneen Juha Luovin
tulo Raahesta nosti osaltaan tasoa, ja 1960-luvun
puolivälistä lähtien Junkkarit pelasikin sarjatasolla lähtökohtiinsa nähden
mainiosti. Sarjakaudella
1965–1966 Kalajoki oli
kolmas perussarjan lohkossaan, mutta jo seuraavalla kaudella kirjattiin
voitto pisteen erolla ennen
Kälviän Tarmoa. Samal-

la varmistui ensimmäinen
nousu maakuntasarjaan
kaudeksi 1967–1968. Sillä kertaa nousu jäi kuitenkin vain yhden kauden
mittaiseksi. Sijoitus oli
lohkossa viides, mikä mer80-luvun joukkuekuva.
kitsi paluuta perussarjaan.
Maakuntasarjaan

Uusi nousu

Paluu maakuntasarjaan
tapahtui jo 1969–1970,
jolloin Junkkarit voitti
pistettäkään menettämättä perussarjan lohkonsa.
Sen tehotilaston kärjessä
oli peräti kahdeksan kalajokista: Kalevi Suni, Lasse
Yrjänä, Raimo Tiinanen,
Kari Kalajo, Esa Eroma,
Reijo Perander, Veli-Matti
Raitapuro ja Juha Luovi.
Seuraavan neljän kauden ajan Junkkarit säilytti paikkansa maakuntasarjassa sijoittuen siinä
parhaimmillaan toiseksi
1973–1974. .
Kaudesta 1974–1975
lähtien Kalajoen Junkkarit pelasi uusitun sarjajärjestelmän mukaisessa II-divisioonassa kolme
kautta sijoituksen ollessa
parhaimmillaan viides.
Junkkarien pudotessa kauden 1977–1978
päätteeksi III-divisioonaan siirtyivät Turpeinen
sekä muun muassa Kalevi Suni, Ilkka Letola ja
puolustajat Pekka Tainio
Kokkolan Hermekseen ja
Raimo Tiinanen Raahen
Kiekko-Vesaan. Parhaiden pelaajien poissa ollessa Junkkarit oli kolmena
III-divisioonakautenaan
peräkkäin kuudes tai seitsemäs välttäen niukasti
putoamisen vielä alemmas.

Jääkiekon uusi nousu alkoi syksyllä 1981, kun
muutaman vuoden Kokkolan Hermeksessä pelanneet Kalevi Suni, Pekka Tainio ja Ilkka Letola
sekä Raahessa kiekkoillut
Raimo Tiinanen palasivat
Junkkareihin. Sarjakaudella 1981–1982 Junkkarit pelasi kokonaan omilla
kasvateillaan, ja nousu IIdivisioonaan oli jo silloin
lähellä. Valmentajana toimi Martti Konu, ja joukkue lähti suurin toivein
III-divisioonaan. Nousukarsinnoissa Junkkarit jäi
kolmanneksi.
Junkkareiden valmentajaksi palasi yhden vuoden
tauon jälkeen Esa Eroma.
Joukkue johti III-divisioonaa alusta loppuun saakka. Nousukarsintoihin
pääsivät Kalajoen Junkkarit ja Nivalan Urheilijat. Junkkarit voitti nousukarsinnassa Kemijärven
Urheilijat ja Nivalan Urheilijat. Näin Junkkarit
nousi II-divisioonaan.
Sarjakaudella 1983–
1984 Suomen Jääkiekkoliitto palkitsi Esa Eroman Tekojääradan putkisto
Pohjoisen alueen parhaana valmentajana.
Sarjapaikan säilymisestä
huolimatta tunnelma keNousu kakkoseen
vättalvella 1985 oli täynnä epävarmuutta, sillä ilSarjakauden 1983–1984 man tekojäärataa halli oli
ilahduttava nousu kakko- osoittautunut riittämättö-

seen ei tapahtumahetkellä
tuonut täyttä riemua, sillä
Jääkiekkoliiton armottomat säännöt sanoivat, että
näin korkealla sarjatasolla saa pelata vain joukkue,
jolla on käytössään tekojäärata. Jo ennen kauden
loppua tuli ratkaistavaksi kysymys, millä keinolla Kalajoelle saadaan tekojäärata syksyksi 1984.
Kalajoen kunnan budjettiin tarkoitukseen ei ollut varattu minkäänlaista
määrärahaa. Asiaa lähdettiin viemään eteenpäin
säätiöpohjalla. Kalajokisilta yrityksiltä ja yksityisiltä kerättiin sitoumuksia
osallistumisesta tekojääradan kustannuksiin. Kirjallisia, allekirjoitettuja lupauksia kertyi kuukaudessa
useamman sadantuhannen markan edestä, mikä
herätti suurta hämmästystä valtakunnallisella tasolla saakka.
Kuplahalli saatiin Kalajoelle vuonna 1984; Rukka Oy:n toimittaman hallin pystyttäminen voitiin
tehdä talkoovoimin jo
marraskuun 1984 alussa.

mäksi. Tilanne kuitenkin
kirkastui, kun Ruotsissa pitkään asunut ja Raahessa vaikuttanut Martti
Kokko ilmoitti löytäneensä sopivan tekojääradan
putkiston Tukholman läheltä. Laitteet saapuivat
heinäkuussa ja niiden hitsaus tapahtui talkoovoimin.
Valmistuessaan täyteen
kuntonsa Kalajoen jäähalli oli Oulun läänin toinen
tekojäähalli Oulun jäähallin jälkeen. Maaseutupaikkakunnilla se oli
järjestyksessään Suomen
toinen. Kalajoen jäähalli saikin poikkeuksellisen
paljon palsta- ja kuvatilaa suurissa valtakunnallisissa lehdissä vuosien
1985–1986 aikana. Lajin
PR-arvo Kalajoelle muodostui huomattavan suureksi. Kalajoella järjestettiin kaksi todellisten
huippuvalmentajien ja
NHL-pelaajien vetämää
jääkiekkokouluakin kesinä 1986–1987.
Merkittävät
vahvistukset

Kalajoelle tuli Oulusta
Kärppien juniorijoukkueiden maalivahtina kaikenvärisiä SM-mitaleja
saavuttanut Pasi Turpeinen. Turpeinen pelasi
Junkkareissa kuusi kautta.
Sarjakaudella 1985–1986

Turbon pelivire oli loistava. Häntä pidettiinkin
II-divisioonan parhaana
maalivahtina.
Sarjakautta 1986–1987
varten Kalajoen Junkkareiden II-divisioonajoukkueeseen hankittiin merkittäviä vahvistuksia ja
uusi valmentaja. Lapin
läänin nimekkäin kiekkoilija Jari Nerg puki
Junkkaripaidan ylleen.
Hannu Moilanen tuli
Puolangalta. Valmentajaksi oli kiinnitetty Kokkolan Hermeksessä tuloksia saavuttanut Jorma
Saarikettu.
Ensimmäistä kertaa
nelinkertaisena pelatussa II-divisioonan pohjoislohkossa Junkkarit
sijoittui viidenneksi. Jorma Saarikettu ei onnistunut Kalajoella, ja niinpä
kesken kauden valmentajaksi tuli Kalevi Suni.
Joukkuehenki rakoili ja
se näkyi myös joukkueen
menestyksessä.
Kaudella 1986–1987
Junkkarit pelasi myös junioreiden jääkiekon SMsarjassa. Martti Konun
valmentama B-juniorijoukkue sijoittui seitsemänneksi. Jyrki Kortet
nousi B-ikäisten maajoukkue-ehdokkaiden ensimmäiseksi varamieheksi.
Jäähalli siirtyi kesällä 1987
Kalajoen kunnan omistukseen.
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Jääkiekkohuumaa

Sarjakaudella 1987–
1988 tavoitteeksi asetettiin pääsy kahden parhaan joukkoon, ja samalla
ensimmäisen kerran I-divisioonakarsintojen play
off -kierrokselle. Jo alkukesällä Junkkarit hankki
kaudelle nimekkäitä vahvistuksia, kuten ensimmäisen varsinaisen liigatason
puolustajan Jari Laitisen.
Heinäkuun lopulla toisen
kerran pidetty huipputasoinen jääkiekkokoulu
mahdollisti jääharjoittelun
ja harjoituspelit jo elokuun
alussa. Valmentajana toimi
Kalevi Suni.
Ajatus omaan itsenäiseen jääkiekkoseuraan
siirtymisestä oli ajoittain
vahvastikin esillä jo 1987–
1988, mutta hanke ei silloin vielä ollut kypsä toteutettavaksi.
Kalajoella elettiin tuolloin todellista jääkiekkohuumaa. Junkkareiden ja
Raahen Kiekko-Vesan ottelua seurasi 1071 katsojaa.
Kalajoen Junkkarit selvisi uusintaotteluun play off
-paikasta. Vastassa oli IPK
Iisalmesta. Kolmannen
erän jälkeen peli oli 2–2.
Tarvittiin kaksi jatkoaikaa.
Toisen jatkoajan alussa
ajassa 71.43 Jari Nerg teki
voittomaalin 3–2.
Taloudellisia
vaikeuksia ja
valmentaja Virosta

Taloudelliset vaikeudet ja
jääkiekkojaoston jäsenten
erilaiset näkemykset toiminnan suunnasta aiheuttivat sen, että opettaja Lauri Järvinen jäi pois
Junkkareiden jääkiekkojaoston puheenjohtajan
tehtävistä keväällä 1988.
Jaoston jäsenten tunteita voidaan kuvata laulun
sanoin: aatosta jaloa ja alhaista mieltä, tunteiden
paloa ja kylmyyttä siellä.
Järvisen seuraajana jatkoi Erkki Aho. Taloudelliset vaikeudet olivat
tuohon aikaan merkittävät. Nuorisokiekkoilu oli
hyvässä nousussa. Siksi
monet vaativat edustuskiekkoilun ja juniorikiekkoilun erottamista eri seuroiksi. Aika ei kuitenkaan
vielä ollut kypsä tällaiseen

ratkaisuun.
Rahaa toimintaan pyrittiin hankkimaan kaikin
keinoin. Junkkarikiekon
Tuki ry teki viikoittain
lehteä, jonka nimi oli
Särkkäin Sanomat. Lehden päätoimittajana toimi Erkki Aho, Ilmoituksia lehteen myivät Martti
Saukko ja Marja Vatjus.
Lehdellä saatiin kerättyä
merkittävä summa rahaa
jääkiekkoiluun vuoden
aikana. Tuohon aikaan
Junkkarien jääkiekkojaoston budjetti lähenteli miljoonaa markkaa.
Kovia vahvistuksia

Junkkarit lähti kaudelle
1988–1989 erittäin nimivahvalla joukkueella.
Junkkareiden mahdollisuudet lohkovoittoon
valuivat kuitenkin loukkaantumisaaltoon. Yksi
ottelu kaudelta jäi muistoihin, sillä varamiehisenä
Junkkarit voitti niukasti YPA:n Ylivieskassa. Jari
Nerg maalasi ajassa 59.59
voittomaalin 5–4.
Junkkarit voitti kotonaan Kokkolan Hermeksen 8–3, ottelussa, mikä
jäi monen katsojan mieleen. Hermeksen kanadalainen vahvistus Doug
Lawrence ei sulattanut
jäähytuomiotaan, vaan
teilasi törkeästi jäähyaition valvojana toimineen
Juhani Sunin heittäen tämän aition lattialle. Kanadalainen käyttäytyi uhkaavasti niin tuomareita
kuin pelaajiakin kohtaan.
Ottelun jälkeen Hermes
passitti kanadalaisvahvistuksen seuraavalla lennolla kotimatkalle Kanadaan.
Play off -peleissä Junkkarit sai vastaansa Vantaan
HT:n. Ottelua seurasi Kalajoen jäähallissa yli 1100
katsojaa. Vantaa HT nousi ykköseen, voitettuaan
Junkkarit kahdesti.
Kausi 1989–1990

Sarjakaudesta 1989–
1990 muodostui Junkkareille mielenkiintoinen.
Viron jääkiekkoliittoon
oltiin yhteydessä valmentajan ja pelaajien saamiseksi. Neuvottelut käytiin
Tallinnassa Erkki Ahon ja
Martti Saukon toimesta

Viron jääkiekkoliiton puheenjohtajan Rein Millerin kanssa. Valmentajaksi
palkattiin Uno Veski, jolla oli valtava kiinnostus
tulla Suomeen työskentelemään jääkiekon parissa.
Veski kirjoitti myöhemmin, ettei osannut arvata, että kun Neuvostoliiton lipun alla satamasta
lähti, että hän tulisi palaamaan takaisin itsenäiseen
Viroon.
Myöhemmin Virosta
tulivat nuoret 16-vuotiaat
virolaispojat Olle Sildre ja
Rauno Parras. Kolmas virolainen Indrek Linde tuli
myös hieman yllättäen
Kalajoelle.
Pelien mennessä kehnosti hankittiin joulun alla 1989 vielä
Tšekkoslovakian Bratislavasta 30-vuotias laitahyökkääjä Jan Jasko. Hän
oli kaksi vuotta aikaisemmin esiintynyt maansa
edustusjoukkueessa Kanada-cupissa. Jan Jasko
oli vuoden 1982 Quebec
Nordiquesin varaus 12.
kierroksella numero 248.
Junkkarien sijoitus
kymmenen joukkueen
lohkossa oli kahdeksas.
Junkkarit Hockey
Team perustetaan

Sarjakauden 1990–1991
kynnyksellä tehtiin pitkään odotettu ratkaisu:
kalajokinen jääkiekkotoiminta eriytyi Junkkareista
omaksi erikoisseurakseen,
joka sai nimekseen Junkkarit Hockey Team, JHT.
Kalajokisen jääkiekkoilun
vastuuhenkilöksi tuli urakoitsija Markku Rautio.
Edustusjoukkueen valmentajaksi saatiin Turkulainen Matti Aaltonen.
Kauden joukkue eteni
toiselle play off -kierrokselle ja yhden maalin päähän I- divisioonan karsintasarjasta.
Jan Jasko teki sarjakauden 1990–1991 Suomen
ylimpien jääkiekkosarjojen tehoennätyksen 126
pistettä eli melkein neljä pistettä ottelua kohti. Robert Pukalovic
oli tullut joukkueeseen
Tšekkoslovakian pääsarjasta Slovan Bratislavasta, ja teki puolustajien tehoennätyksen 89 pistettä.

en Jäähallin suunnittelussa ja toteutuksessa oli
huomioitu hyvin valveutuneesti jääkiekon kehityksen tulevaisuus Kalajoella, sillä halli on koollaan
mahdollistanut niin seuJäähalliasia
ratoiminnan kehittämisen kuin suurten tapahtupäättävissä elimissä
mien järjestämisen, kuten
Kun kauden 1990–1991 Jussi Jokinen All Stars on
kuluessa kävi vakuutta- sittemmin useina vuosina
vasti ilmi, että JHT:lla on osoittanut.
edellytykset nousta jo lähivuosina I-divisioonaan, Divarinousu
nousi uuden, lämpimän
hallin rakentaminen kii- Matti Aaltonen jatkoi
reelliseksi hankkeeksi. JHT:n valmentajana sarJäähalliasiaa käsiteltiin jakaudella 1991–1992.
Kalajoen vapaa-aikalau- Joukkueen runko säilyi
takunnassa huhtikuus- melkein ennallaan, kun
sa 1991. Jääkiekkoseura slovakit Jan Jasko ja RoJHT oli tehnyt aloitteen bert Pukalovic jatkoivat
kiinteän, lämpöeristetyn niin ikään JHT:ssa. Joukjäähallin rakentamisesta. kue nousi sarjakauden
Asiasta oli pidetty tiedo- päätteeksi I-divisioonaan.
tustilaisuus kunnanvalKalajoen divariaikaan
tuuston kokouksessa maa- siirtäneessä ryhmässä torliskuun lopulla, jolloin jui kiekkoja turkulaissynhanketta esiteltiin alus- tyinen Pasi Räty. JHT
tavasti. Kunnanhallitus voitti divarikarsinnan enpyysi lausunnon vapaa- nen Helsingin Karhuaikalautakunnalta. Lau- Kissoja. Kolmanneksi
takunta katsoi, että yleis- sijoittui Ikurin Vire Tamurheilijoiden ja monien pereelta ja neljänneksi
muiden urheilulajien ku- Imatran Ketterä.
ten jousiammunnan talviharjoittelupaikka voi- Ensimmäinen
taisiin toteuttaa hallin divarikausi
yhteyteen.
Toukokuun kokoukses- Kalajoki oli divarin kaiksaan kunnanhallitus päät- kien aikojen ensimmäiti esittää, että kunnan ja nen maaseutupaikkakunKalajoen Jäähalli Oy:n ta ja samalla ensimmäinen
kesken tehdään KVR-so- alle 10 000 asukkaan kunpimus uuden tekojäähal- ta näin korkealla jääkielin rakentamisesta. Kun- kon sarjatasolla.
nanhallitus päätti esittää
Kalajokilaakson kiekvaltuustolle, että kunta kohistorian ensimmäistä
myöntää omavelkaisen divarijoukkuetta tuli valtakauksen 4,7 miljoonan mentamaan porilainen
markan suuruisille Kala- Antero Kivelä.
joen Jäähalli Oy:n ottaNousu divariin merkitsi
mille lainoille. Jäähallin aktiivista vahvistusten harakentamisen aloittamista kemista, ja siinä laitettiinviivästytti valtuuston pää- kin tuulemaan. Ensimtöksestä tehty valitus lää- mäinen huippuvahvistus
ninoikeuteen. Jäähallin oli puolustaja Tapio Levo,
työmaalla oli töissä silti jonka siirtymisestä Kalajokoko ajan 10–15 talkoo- elle ei aluksi oltu uskoa totyömiestä. Jäähallin hin- deksi, vaan tieto piti vahnaksi muodostui 4,7 mil- vistaa tiedotusvälineille
joonaa markkaa.
moneen kertaan. KiekkoUuden jäähallin ra- kansa tuskin ehti toipua
kentamisen toteuttanut, uutisesta, kun jo tiedotet1990-luvun kalajokisen tiin liigan tehoennätyksen
jääkiekon keskeinen puu- omistaneen, oululaislähhamies Markku Rautio töisen Kari Jalosen siirtyvastasi myös JHT:n en- misestä Kalajoelle Turun
simmäisen divarijoukku- Palloseuran liigajoukeen kokoamisesta ja toimi kueesta.
sen managerina. KalajoJalosen tulon jälkeen

Pekka Priuska palasi kolmen Ylivieskan vuoden
jälkeen Kalajoelle. Pasi
Priuska oli palannut Junkkareihin pari vuotta aikaisemmin.
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Kalajoen jääkiekkohuuma alkoi kiinnostaa valtakunnallisia tiedotusvälineitä. Jan Jaskon ja Robert
Pukalovicin jatkaessa Kalajoella oli JHT:lla todella
tasokas ykköskenttä, joka
olisi ollut vahvistus mihin
tahansa SM-liigajoukkueeseen.
Ensimmäinen divaripeli oli HJK:ta vastaan Kalajoella. Junkkarien ensimmäisen divarimaalin teki
Tony Arima, ja Junkkarit
voitti ottelun.
Farmisopimus Ässien
kanssa takasi Kalajoelle
liigavahvistuksia syksyn
kuluessa. Syksyn runkosarjan viides tila tyydytti
valmentaja Kivelää. Sarjatulokas oli koko divarin paras vierasjoukkue.
JHT:n 52 pistettä oli divarin sarjatulokkaiden
kaikkien aikojen korkein
yhden kauden kertymä, ja
niillä saavutettiin Finlandia-liigan viides sija. Liigakarsintapaikka jäi vain
viiden pisteen päähän, ja
neljänneksi sijoittunut
Kärpät piti Pohjois-Suomen herruutensa kapealla kolmen pisteen erolla.
Jan Jasko taisteli loppuun
saakka tiukasti divarin
maalikuninkuudesta. 45
osumaa riitti toiseen sijaan.
Toinen kausi divarissa

Porilaispelaajien osuus
Kalajoella säilyi vahvana myös kaudella 1993–
1994. Junkkarit oli joutunut taloudellisen laman
takia pienentämään budjettiaan, ja divariin lähdettiin syksyllä 1993 yhdellä
sarjatason alhaisimmista
talousarvioista. Kalajoella
järjestettiin varainkeruuna
Sun & Ice hyväntekeväisyystapahtuma ja juhlaottelu. Tapahtuma keräsi
Kalajoen hiekoille joukon
nimekkäitä liigapelureita.
Kausi oli varsin haastava, kun JHT kärsi menetyksistä ja loukkaantumisista.
Kalajoella koettiin hurmion hetki 25. marraskuuta 1993, kun Junkkarit loi Kärpät Kimmo
Nurron Robert Pukalovicin syötöstä tekemällä
voittomaalilla 5–4. Juha
Virenius Kalajoen maalilla
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torjui loistavasti.
Junkkarit vuokrasi joukkueen tehomiehet Jan Jaskon ja Robert Pukalovicin
KalPaan kertomatta siitä
valmentajalle, mikä johti Antero Kivelän eroon
tammikuun alussa. Muutamaa päivää myöhemmin seuran peräsimeen
astui Matti Hagman.
Kolmas divarikausi
1994–1995

JHT:n kolmannelle divarikaudelle 1994–95
lähdettiin Jan Jaskon
valmennuksessa, ja joukkueenjohtajana toimi Erkki Joki-Erkkilä.
Oman kylän pojista joukkueeseen mahtuivat Pasi
Priuska ja Timo Seikkula. Maalissa torjui Juha
Virenius ja ulkomaalaisvahvistuksina olivat slovakit Robert Pukalovic ja
Jozef Pethö.
Seuralla oli taloudellisia
vaikeuksia, ja kalajokiset
25 turkistarhaajaa päättivät kantaa kortensa kekoon Robert Pukalovicin
tukemiseksi.
Valmentaja Jan Jasko antoi Kalajoki-lehdelle haastattelun, jossa hän
totesi, ettei hän ole tullut
Kalajoelle rahan perään
vaan rakkaudesta lajiin.
Jan Jaskon pelipaita numero 21 ripustettiin Kalajoen jäähallin kattoon.
JHT sijoittui divarissa sijalle kymmenen.

Kuopion Kalpasta, josta saapui Kalajoelle vasta
A-juniori-ikäinen Sami
Markkanen.
JHT:n vaikeudet kuitenkin jatkuivat läpi kauden, ja johtivat sarjasta
tippumiseen kauden päätteeksi.
Omista junioreista
Timo Seikkula valittiin
18-vuotiaiden maajoukkueeseen, jossa hän voitti
EM-hopeaa.
Jari Nerg valmentajaksi 1996–1997

Kausi 1996–1997 pelattiin II-divisioonassa
Jari Nergin valmennuksessa. Joukkue kasattiin
pääsääntöisesti Kalajoen
omista miehistä.
Kauden avausottelussa
JHT voitti Kajaanin Hokin, mutta muutoin kausi oli nahkean tappiollista.
Pasi Priuska, Sami Markkanen ja Mika Ritoniemi
olivat JHT:n tehomiehet.
Jan Jasko palasi Kalajoelle pelaajavalmentajan
rooliin.
Timo Seikkulalle MMhopeaa 1997–1998

Kaudella 1997–1998
joukkueeseen oli nostettu omia junioreita. Kausi
johti ylempään loppusarjaan ja playoffien kautta divarikarsintaan, jossa Tampereen KooVee
kuitenkin kuritti JHT:ta
kunnolla. Jan Jasko toimi
Viimeinen divarikausi päävalmentajana ja edustusjoukkuetta johti Erkki
1995–1996
Joki-Erkkilä.
JHT:n toistaiseksi viimeiKausi huipentui JHTseksi divarikaudeksi jäi kasvatti Timo Seikkulan
kausi 1995–1996. Jouk- nuorten MM-hopeaan.
kueen muodostaminen
oli erittäin vaikeaa. Jan Joni Puurulan
Jasko jatkoi valmentajana, läpimurtokausi
ja hän oli nyt suorittanut 1998–1999
kahden maan valmentajatutkinnot. Robert Pukalo- Kaudella 1998–1999
vic ei enää jatkanut pelaa- JHT:n maalia vartioi
mista Kalajoella.
16-vuotias Joni PuuruJHT kärsi kauden ai- la, joka lunasti paikkansa
kana tappioita ottelu onnistuneesti luottovahtitoisensa jälkeen, mutta na. Lohkovoitto saavutetvoitti Järvenpään Hau- tiin viiden pisteen erolla
kat numeroin 7–4, ja seuraavaan joukkueeseen.
ottelun sankariksi nousi Ensimmäinen playoffPasi Priuska kypärätem- kierros oli voitokas, mutpullaan. Junkkareilla oli ta toisella kierroksella
vähän pelaajia käytet- Kouvolan KooKoo kaatoi
tävissään. Pelaajia han- Keijo Vierimaan luotsaakittiin ja lainattiin mm. man JHT:n karvaasti.

JHT:lla 1999–2000
kaksi maailmanmestaria ja kaksi
Suomen mestaria

Kausi 1999–2000 oli
junkkarikiekkoilulle menestyksellinen, sillä kauden päätteeksi 12.5.2000
voitiin palkita kaksi maailmanmestaria, Timo
Seikkula ja Joni Puurula
sekä kaksi suomenmestaria, Jussi Jokinen ja Iikka
Törnvall. Törnvall ja Jokinen voittivat B-poikien suomenmestaruuden
Oulun Kärppien joukkueessa, ja Jussi Jokinen
valittiin kauden 17-vuotiaaksi pelaajaksi Suomessa.
Kaudella 1999–2000
JHT:ta valmensi 43-vuotias Jouni Rinne, jonka
ansiolistalla oli 59 A-maaottelun kokemus ja kahdet MM-kisat. JHT teki
farmisopimuksen Kokkolan Hermeksen kanssa. Edellisen kauden maalivahti Joni Puurula pelasi
nyt Hermeksessä. Puurula kuului myös Suomen
18-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueeseen, joka
voitti Sveitsin Klotenissa
ikäluokkansa maailmanmestaruuden kukistaen
loppuottelussa Venäjän
maalein 3–1.
2000–2001 Jussille ja
Ilkalle MM-pronssia

Jääkiekkokausi 2000–
2001 oli myös Junkkarikiekkoilijoille menestyksellinen, sillä Jussi Jokinen
ja Iikka Törnvall voittivat 18-vuotiaiden MMpronssia.
JHT Kalajoen kasvatti, 19-vuotias Aku JokiErkkilä voitti Mestiksen
mestaruuden Mikkelin
Jukureiden riveissä. Suomi-sarjassa Sami Markkanen oli tehoykkönen,
ja Henri Mustonen sarjan
viidenneksi tehokkain.
Taloudelliset vaikeudet
olivat JHT:n kiekkotoiminnassa vuonna 2000
jälleen kovasti esillä. Harkittiin jopa koko edustuskiekkoilun alasajoa,
mutta lopulta jääkiekkotoimintaa päätettiin jatkaa edelleen. Joukkueen
valmentajana toimi Matti
Perkiö.

2001–2002
Sami Markkaselle
maailmanmestaruus

JHT KALAJOKI RY

pien liigajoukkueessa
kaudella 2003–2004. Jokinen oli Dallas Starsin
varaus, ja kävi jo keväällä
2003 tutustumassa Dallas
Starsin organisaatioon.
Joni Puurula pelasi HPK:n liigamiehistössä ja Iikka Törnvall Ässien liigamiehistössä. Aku
Joki-Erkkilä pelasi Mikkelin Jukureissa ja Timo
Seikkula IK Nyköping
Hockeyssa Ruotsissa.
JHT II-divisioonataival
jatkui. Jarmo Rantala ja
Teemu Konu luotsasivat
nuorta JHT-miehistöä.
JHT oli II-divisioonan
pohjoislohkossa murskaavan ylivoimainen, tappioita runkosarjassa koettiin vain kaksi. Joukkueen
hyökkäys oli kaudella uskomattoman tehokas, takoen 344 maalia. Suomi-sarjan nousukarsinnat
eivät kuitenkaan tuottaneet keväällä tulosta.

Sami Markkanen voitti rullakiekon Suomen
maajoukkueessa maailmanmestaruuden Yhdysvalloissa. Markkanen oli
turnauksen neljänneksi
tehokkain pelaaja.
Jussi Jokinen kuului
Suomen 20-vuotiaiden
jääkiekkomaajoukkueeseen, joka voitti MMpronssia. Jussi Jokinen oli
Suomen maajoukkueen
tehokkain pelaaja.
Joni Puurula voitti miesten SM-pronssia HPK:n
maalilla.
Sarjakaudesta 2001–
2002 tuli JHT:lle vaikea.
Kapealla ja nuorella joukkueella pelannut JHT
jäi sarjan hännille. Sarjapaikka säilytettiin karsintojen kautta. Joukkueen
valmentajana aloitti Petri
Vehmanen ja kesken kauden valmentajaa vaihdet- 2004–2005 Jussi
tiin. Jouni Rinne toimi Jokinen Dallas Starsin
JHT:n valmentajaan ke- joukkueeseen
vätkauden.
Jussi Jokinen voitti toisen
2002–2003 Jussi
Suomen mestaruutenJokiselle MM-pronssia sa kaudella 2004–2005
Kärppien SM-liigajoukKaudella 2002–2003 kueessa. Jokinen oli
Junkkaripelaaja Jussi Jo- Kärppien tehokkain pekinen saavutti nuorten laaja. Jokisesta oli kasva20-vuotiaiden jääkiekkoi- nut yksi SM-liigan suulun pronssia Halifaxissa rimmista tähdistä, ja hän
käydyissä kisoissa. Jokinen kuului maajoukkueen vapelasi myös SM-liigassa kiokalustoon. Uran trendi
Oulun Kärppien joukku- oli ollut koko 2000-luvun
eessa ollen tehokkain suo- ajan selvästi nouseva. Sykmalainen Kärppäpelaaja. syllä Jussi Jokinen siirtyiMaajoukkuevalmentaja kin pelaamaan NHL:ään
Raimo Summanen valit- Dallas Starsin joukkueesi Jussi Jokisen Suomen seen.
miesten jääkiekkomaaJHT jatkoi pelaamisjoukkueeseen.
ta II-divisioonassa, ollen
Joni Puurula pela- pohjoislohkon suvereeni
si HPK:n joukkueessa ja valtias. JHT:n tehomievoitti jälleen SM-pronssia. het olivat Henri MustoJHT pelasi kauden nen, Juha Penttilä ja Tomi
2002–2003 II-divisioo- Gronoff.
nassa. Sarjasijoitus ylemmässä jatkosarjassa oli 2005–2006 Juholle
neljäs. Joukkueen val- MM-pronssia, Jussille
mennusvastuun kantoivat olympiahopeaa
Jarmo Rantala ja Teemu
Torinon olympialaisisKonu.
sa Jussi Jokinen voit2003–2004
ti Suomen joukkueessa olympiahopeaa. JHT
Jussi Jokiselle
puolestaan jatkoi Henri
Suomen mestaruus
Mustosen johdolla huiJussi Jokinen voitti jää- maa tahtia II-divisioonaskiekkoilun Suomen mes- sa. JHT oli runkosarjan
taruuden Oulun Kärp- toinen, mutta Suomi-sar-

jan karsinnoissa tie nousi
jälleen pystyyn.
2006–2007

Kokkolan Hermes 1 putosi Mestiksestä Suomi-sarjaan. Hermes ei lähtenyt
sarjaan kahdella joukkueella, ja näin JHT:lle avautui paikka nousta SuomiSarjaan takaoven kautta.
JHT käytti tilaisuuden
ja pelasi sarjaan neljän
vuoden tauon jälkeen.
Loppusarja jäi tällä kaudella JHT:lle haaveeksi,
mutta seuraavaa kautta
jäätiin odottamaan innolla. Kausi sujui odotettua
paremmin. Joukkueen
valmentaja Risto Liikka onnistui tehtävässään
erittäin hyvin. JHT voitti oman lohkonsa alkusarjan päästen lohkon voittajana suoraan ylempään
loppusarjaan, joka sekin
alkoi loistavasti neljällä
voitolla. Loukkaantumissuma koitui jatkossa kuitenkin JHT:n kohtaloksi.
Vasta kahteen viimeiseen
otteluun JHT sai jälleen
parhaan kokoonpanonsa kentälle. Sarjakauden
viimeisessä ottelussa JHT
kukisti Kokkolan Hermeksen, ja ottelun sankareiksi nousivat Henri
Mustonen, Tomi Gronoff ja Olli Kuoppala. Kauden aikana yleisökeskiarvo Kalajoen jäähallissa oli
407 katsojaa. Menestyksen myötä katsojamäärät
nousivat parhaimmillaan
yli kuudensadan.
Kausi osoitti, että
JHT:llä on mahdollisuus
jopa Mestikseen, jos vain
taloudelliset resurssit riittävät.
JHT:n sarjakausi
2007–2008
ennakoitua parempi

JHT voitti oman lohkonsa alkusarjan päästen lohkon voittajana suoraan
ylempään loppusarjaan.
Menestyksen myötä katsojamäärät nousivat parhaimmillaan yli kuudensadan.
Kalajoelle oli kasvamassa uudelleen oikea
kiekkobuumi yhdeksänkymmentäluvun malliin.
Junioritoiminta oli lähtenyt reippaaseen kasvuun,
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ja Kalajoen kaupungin
kanssa käynnistettiin
nuorten harjoittelua tukeva aamuharjoittelutoiminta. Kalajoen kaupunki
ja JHT olivatkin tässä alueen ehdoton edellä kävijä.
Valmennuspäällikkö Risto
Liikka loi JHT-junioreille
oman JHT-polku ikäkausiharjoitteluoppaan.
Sarjakausi 2008–2009
Jan Jasko
päävalmentajana

JHT pelasi Suomi-sarjassa kaudella 2008–2009.
Joukkueen maalia vartioi
alkukauden mielenkiintoinen paluumuuttaja, junioreiden maailmanmestari Joni Puurula. Puurula
toi lisä väriä ja nostetta
JHT:n toimintaan. Junkkarilegenda Jan Jasko saapui valmennuspäälliköksi/ päävalmentajaksi, ja
JHT:ta pyrittiin nostamaan niin edustus- kuin
junioritoiminnassa uudelle tasolle. Tästä hyvänä
osoituksena oli päätös palkata päätoiminen valmennuspäällikkö, joka vastasi
myös junioreiden valmennuksen ohjauksesta. Näin
pyrittiin vahvistamaan
uutta JHT-mallia, jossa
nyt jo yli 10 vuotta jatkunutta aamuharjoittelu- ja
seuratoimintaa soviteltiin
yhteen pitkäjänteisesti.
Seuran puheenjohtajana toimi Hannu Salo, ja
edustusta manageroi Jarmo Rantala. JHT sai liiton sinettiseuran arvon.
Pelaajalisenssien määrä
ylitti 300 kappaleen rajan,
joka oli pohjoisen alueen
huippua. JHT sai tunnustusta myös kaukalon
ulkopuolella, Sanomalehtien Liiton ja Kalajoki
Seudun myöntäessä JHT.
lle Antti-patsaan. Kunnianosoitus myönnetään
yksityiselle henkilölle tai
yhteisölle, joka on merkittävästi vaikuttanut paikallislehden kehittämiseen
tai toiminut pitkäaikaisena yhteistyökumppanina.
Sarjakausi 2009–2010
jatkuu Jaskon
komennossa

JHT:n peli kulki Jaskon
toisella kaudella. Tehoduoa Sami Markkanen
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kohentamaan seuran talokoulu ja Girls Hockey Kaudelle 2011–2012
JHT:n hallitusta luotsautta merkittävästi.
si Irina Hannula, ja edusDay lisäsivät edelleen Santtu Viitaluoman
Viitaluoman visiitti Ka- tuksen managerin tehtäJHT-junioreiden mää- komennossa
rää. Leijona Kiekkokoulajoella jäi yhden kauden vät hoiti Risto Apuli.
luun onkin parhaimpina Kauden huipennus koet- mittaiseksi. JHT:n tie
vuosina ilmoittautunut tiin jo syksyllä, kun seu- ylemmässä jatkosarjassa Kausi 2012–2013
126 lasta. Pitkäjäntei- rassa keväällä kootun toi- oli todella takkuinen, eikä
nen työ tyttökiekon pa- mintaryhmän uskaliaan JHT selvinnnyt play off Kaudelle 2012–2013
rissa on tuottanut jo neljä ehdotuksen pohjalta luo- -peleihin.
JHT:n luotsiksi palasi
naisten pääsarjatason pe- tiin Jussi Jokinen All Stars
JHT/YJK yhteisjouk- Risto Liikka. Liikan toilaajaa: Iina Tohilan, Kiia -tapahtumakonsepti. Jus- kue pelasi C-junioreiden nen visiitti Kalajoelle oli
Nousiaisen, Jenna Kailan si Jokisen ja Henri Mus- I-divisioonassa (Mestis) kuitenkin todella tahmea.
ja Jasmine Ylitalon. Ty- tosen ideasta syntyi uraa- voittaen sen mestaruuden. Sarjapaikka säilytettiin
töiltä löytyykin tukku A uurtava, maailmanluokan Joukkueen kantaviin voi- vasta karsintojen kautta,
50-vuotisSM-kultamitaleita ja Lii- kiekkotapahtuma, joka on miin kuuluivat Mannisen ja tätä ennen Liikka oli jo
ga-pronssimitalia. Jenna tuonut jo yhdeksän kertaa kaksospojat Jere ja Jesse. korvattu edellisen kauden
juhlakaudelle 2010–
Kaila on lisäksi saavutta- Suomen NHL-pelaajien Poikien ura jatkui Kuo- valmentajalla Santtu Vii2011 nimekkään Kari
nut U18 MM pronssia.
Makkosen johdolla
eliitin Kalajoelle. Tapah- pion Kalpan riveissä, jos- taluomalla. Oli vuorossa
Makkosen työ JHT pe- tuma on tuonut seuralle ja sa he voittivat U20 SM- ankara toiminnan tarkasSuomen Jääkiekkoleijo- räsimessä jää yhteen kau- paikkakunnalle roppakau- pronssia, ja Jere vielä U20 telun paikka, sillä edusna #99 saapui Kalajoen teen.
palla mainetta, ja auttanut suomenmestaruuden.
tusjoukkueen taustalla oli
hiekoille suurin odotuksin. Erittäin monessa marinoidun päävalmentaja
Makkosen johdolla, Kalajoen kiekkoilu nostettiin
jälleen uuteen lentoon.
Edustusjoukkue sai riveihinsä myös muutaman todella kovan paluumuuttajan, kun Timo Seikkula ja
Joni Puurula tekivät paluun kasvattajaseuraansa. Tuomas Rautio jatkoi
edustuksen managerointia
rautaisella otteella. JHT
puheenjohtajan toimi Sakari Limnell.
JHT B -juniorit raivasivat tällä kaudella tiensä uskomattomasti Idivisioonaan (Mestis).
B-junioreiden valmentaja toimi Junkkari-legenda
Jari Nerg.
50-vuotisjuhlaottelu
pelattiin Viron maajoukkuetta vastaan, ja tapahtuma oli kaikin puolin
onnistunut. Junkkarijääkiekon legendoista muistettiin Markku Männistöä, Martti Konua, Juha
Luovia ja Heikki Nikupaavoa. Todellisen maaotteluhengen tapahtumaan
antoi selostajalegenda Antero Mertaranta. Tapahtuma loi pohjan seuraavana
VIP-LIPPU 40 €
OHJELMA
Sisältää ottelun, sisäänpääsyn
vuonna ensimmäistä ker14.30 Jäähallin ovet aukeavat
Merisärkälle ja buffet-illallisen
taa toteutetulle Jussi JokiKakkukahvit
OTTELULIPPU aikuiset 15 €
nen All Stars-spektaakkeJHT/Junkkarit historiikki
Sisältää ottelun ja sisäänpääsyn Merisärkälle
lille.
16.00 JUHLAOTTELU JHT-HERMES
OTTELULIPPU eläk./opisk. 10 €
Jussi Jokisesta oli ehti19.00 Gaala Ravintola Merisärkällä
Sisältää ottelun ja sisäänpääsyn Merisärkälle
Buffet-illallinen
nyt kasvaa NHL-kiintoOTTELULIPPU lapset 5 €
Juhlapuheet
tähti, ja menestys NHLSisältää ottelun ja sisäänpääsyn Merisärkälle
Merkkihenkilöiden muistaminen
kaukaloissa nosti myös
22.00 Ovet aukeavat yleisölle
ENNAKKOLIPUT
JHT-junioreiden kiinnosKAUSIKORTIT EIVÄT OLE VOIMASSA OTTELUSSA
tusta jääkiekkoa kohtaan
Kalajoella entisestään.
Jääkiekkoliiton lanseeraama Leijona Kiekko-

ja Henri Mustonen säesti
paluumuuttaja Aku JokiErkkilä. A-nuorten SMkultamitalisti Kärppäpaidasta, Mika Kokko vartioi
nyt JHT-maalia. Edustusjoukkueen menestys näkyi myös junioritoiminnan kasvulukuina.
Playoff -tappion jälkeen
uuteen kauteen lähdettiin
jälleen uuden päävalmentajan johdolla.

JHT/JUNKKARIT 60 VUOTTA JUHLAOTTELU

Kalajoen jäähallissa la 05.09. klo 16.00
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tehtävä ryhtiliike toiminnan tukemiseksi.
JHT:n puheenjohtajana
toimi Jukka Malinen Pyhäjoelta. Edustusta vuosia vetänyt Risto Apuli ei
jatkanut tehtävässä enää
kauden päätteeksi.
Kausi 2013–2014

JHT edustuksen taustalle perustettiin tukiryhmä
Timo Mannisen ja Mika
Siipolan toimesta. Tukiryhmän tarkoituksena oli
hoitaa edustuksen operatiivinen johto, varainkeruu sekä henkilörekrytoinnit. Päävalmentajaksi
palkattiin Junkkaripakkilegenda Robert Pukalovic. Kausi alkoi juhlallisin menoin Pukalovicin
paidan jäädytysseremonioilla. Tuomas Rautio palasi managerin toimeen.
Seuran puheenjohtajana
aloitti Alpo Ohtamaa.
Jääkiekkoliitto suoritti
Kalajoella seura-auditoinnin JHT:n toiminnan kehittämisen työkaluksi. Auditoinnin mukaan hallia
ja sen olosuhteita sekä toimintaa oli kehitetty määrätietoisesti. Kalajoen kaupungin panostuksia käykin
kiittäminen siitä, että halliin on saatu turvakaukalo,
jäädytyslaitteisto ja jäänhoitokone. Myös ilmanvaihto uusittiin, valaistus
vaihdettiin lediaikaan, äänentoistolaitteet uusittiin,
ja pukukopit peruskorjattiin ja laajennettiin.
Viimeisimpiä investointeja on toteutettu myös talkoovoimin, kuten pubin ja
VIP-tilojen rakentaminen
ja ledinäyttötaulun hankkiminen. Junkkari-talkoohenkeä löytyy vielä, ja siitä
kiitokset talkooväelle.
Samalla seurassa aloitettiin suunnitelmat edustusjoukkueen erottamiseksi
omaksi seurakseen Jääkiekkoliiton ohjeiden mukaiseksi. Seuran JHT Tuki
ry perustaminen toteutettiin seuraavalla kaudella.
JHT sijoittui runkosarjassa kahdeksanneksi, tie
nousi pystyyn heti play
offien ensimmäisellä kierroksella.
Suomen A-maajoukkueen luottohyökkääjä Jussi Jokinen voitti olympiapronssia.

JHT KALAJOKI RY

Kausi 2014–2015

Kausi 2016–2017

Kausi 2018–2019

Robert Pukalovicin toiseen kauteen lähdetiin
toiveikkaana, mutta menestystä ei tullut. Sarjapaikka säilytettiin play out
-pelien kautta. Timo Seikkula lopetti pelaajauransa,
ja hänet kiinnitettiin Pukalovicin aisapariksi valmennukseen.
Alpo Ohtamaa väistyi
puheenjohtajan paikalta, ja Mika Siipola nousi seuran puheenjohtajaksi. Edustusjoukkue
eriytettiin liiton sääntöjen mukaisesti erilliseksi
JHT Tuki ry:ksi, ja Siipola toimi myös edustuksen taustaorganisaation
puheenjohtajana. Ylivieskan halliremontin vuoksi YJK:n joukkueiden pelaajia tuli Kalajoelle. JHT
nousikin kauden aikana
Pohjois-Suomen suurimpien seurojen joukkoon
junioripelaajien määrässä
mitattuna.
Tapio Rantanen kiinnitettiin junioreille tutorvalmentajaksi. Junioreille
suunniteltiin lisätoimintoja iltapäiväkerhon ja
lätkäkerhon muodossa.
Myös yläkoulun liikuntapainotteisuus auttoi jääkiekkoryhmää toimimaan
täydellä teholla, ja juniorikiekkoilu oli jälleen hyvässä nosteessa Kalajoella.
Jussi Jokinen nousi Suomen A-maajoukkueen
kapteeniksi Tšekissä järjestetyissä MM-kisoissa.

Timo Keppon työ JHT:n
peräsimessä jäi yhteen kauteen, ja päävalmentajan
pestin nappasi Joni Petrell.
Edustuksen taustalla tehty vuosien työ näkyi, sillä
seura oli nyt kovassa nousukiidossa. Toimintaa ja
urheilupuolta kehitettiin
edelleen päävalmentaja
Petrellin ja Tuomas Raution johdolla, Raution ottaessa ohjat JHT Tuki ry:n
puheenjohtajana. Kausi
huipentui Mestis-karsintasarjaan ja siinä pelattavaan
finaaliotteluun Imatran
Ketterää vastaan. Ketterä
vei mestaruuden, JHT ollessa hienosti toinen kuten
runkosarjassakin.
JHT C-juniorit nousi
Vesa Joenväärän ja Janne
Tohilan valmennuksessa
Mestikseen. Joukkueessa
oli monta todella lahjakasta poikaa, kuten Hannes Häkkilä, jonka tie vei
JHT-edustuksen kautta
Kärppä-organisaatioon.
JHT juniorit palkkaa
valmennuspäälliköksi Ville Lehtosen.

JHT starttasi kauteen kalajokisilla kiekko-opeilla
Timo Seikkulan ja Henri
Mustosen vastatessa edustusjoukkueen valmennuksesta. Jarno Rautio
otti hoitaakseen edustusseuran puheenjohtajan
tehtävät. Kauteen otettiin
erilainen lähestymistapa
koostamalla joukkue vahvasti Kalajoen omista pojista. Joukkueen menestys
oli kohtuullinen huiman
mestaruuskauden jälkeen.
Tammikuussa edustuksen hallitus teki kovan
ratkaisun. Timo Seikkula irtisanottiin, ja uudeksi päävalmentajaksi tuli
Kokkolasta Niko Kivinen. Kivisen alaisuudessa joukkue pelasi vahvan
jatkosarjan häviten vain
Espoossa. Play off -kevät
ei ollut pitkä tien noustua pystyyn ensimmäisellä kierroksella.
Kausi oli raskas organisaatiolle, sillä jatkajat
sekä kaukalossa että teki-

Kausi 2015–2016

Päävalmentajaksi tälle kaudelle kiinnitettiin
Timo Keppo. Edustus
sai riveihinsä mielenkiintoisen paluumuuttajan,
kun Juho Joki-Erkkilä
palasi Kalajoelle. Joukkueen runko pysyi kasassa, ja toiminta vaikutti todella hyvältä. JHT:n
kausi päättyikin huimissa
Mestis-karsinnoissa JYPAkatemiaa vastaan. Suomi-sarjan pronssimitalit
jäivät muistoksi hienosta
kaudesta.
Junioritoiminta oli vakiintunut hyvälle tasolle. Tapio Rantanen toimi
edelleen seuran tutorvalmentajana. Jussi Jokinen
voitti MM-hopeaa.

jät taustalla olivat kateissa. Keväällä edustuksen
puheenjohtajaksi valittiin
jälleen Mika Siipola. JHT
B -juniorit raivasivat tiensä Mestikseen. Vesa Joenväärän ja Janne Tohilan
pitkäjänteinen työ näkyi
joukkueen menestyksessä.
Kausi 2019–2020

miin. Mika Kokko vastasi
maalivahtivalmennuksesta. Pelaajien sopimusneuvottelut venyivät pitkälle
kesään, mutta maltillisesti
edeten joukkue saatiin kasaan. Joukkue oli tiukalla
budjetilla kasattu, mutta
silti yllätysvalmis.
Runkosarjan sijoitus oli
viides. Play offien ensimmäisellä kierroksella vastaan asettui D-Kiekko,
joka osoittautui liian vahvaksi. Koronapandemia
päätti kevään, ja kausi jäi
kesken. Jääkiekkoliitto
päätti yllättäen, että kaikilla neljällä välieräjoukkueella on mahdollisuus
hakea Mestis-lisenssiä. KEspoo ja Forssan Palloseura nousevatkin kauden
päätteeksi Mestikseen.
JHT aloitti kuitenkin
uuteen kauteen valmistautuminen välittömästi, uuden päävalmentajan
rekrytoinnilla.

Puheenjohtajaksi JHTjunioriseuraa luotsaamaan
nousi Hanna Niemi, ja
junioreiden valmennuspäälliköksi nimitettiin
Ville Tirri. Edustuksen
valmistautuminen kauteen oli todella haastavaa.
Valmentajan rekrytointi venyi, mutta lopulta
valmentajaksi löytyi Ville Kautiainen Hämeenlinnasta. Kautiaisella oli
vahva HPK-tausta, ja hänen uskottiin tuovan uudenlaista kiekkotietämystä edustukseen ja nuorten
pelaajien kehittämiseen.
Toinen valmentaja saatiin Tästä on hyvä jatkaa JunkKokkolasta Jani Jumppa- karikiekon perinnettä.
sen liityttyä valmennustii- JHT Forever!

Mestaruuskausi
2017–2018

Joni Petrell jatkoi päävalmentajana ja joukkueen
runko pysyi kasassa. Tämä
kausi oli JHT:n ja päättyy
komeasti mestaruusjuhliin.
Mestis-karsinnoissa
Heinolan Peliitat osoittautui liian vahvaksi.
Edustuksen johtoryhmä
uudistui ja puheenjohtajaksi nousi Sanna Päivärinta. Mestis-paikka oli
nyt tarjolla ns. kabinettipäätöksellä, mutta JHT
jätti tarjouksen käyttämättä. Kauden jälkeen
Joni Petrell siirtyi Porin
Ässien organisaatioon.
Seuraavalle kaudelle
alettiin kasaamaan täysin
kalajokista valmennustiimiä. Timo Seikkula nousi
päävalmentajaksi ja Henri
Mustonen hänelle aisapariksi. Myös paluumuuttaja Janne Myllymäki liitettiin valmennukseen
pelaamisen ohella. JHT:n
junioreiden puheenjohtajaksi valittiin Markku
Heikkilä, ja valmennuspäälliköksi palkattiin vaasalainen Niklas Hudd.

HERKKUTORI
Kalajoentie 8
85100 Kalajoki

Puh. 040 7150124
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TILASEKOITUS

-PARANNA TILASI KANNATTAVUUTTA
RÄÄTÄLÖIDYLLÄ JA EDULLISELLA RATKAISULLA

Pohjanmaan Rehujauhatus
- jalostaa viljasi �lakohtaiseksi rehuksi

V
V
V
V
V
V
V

räätälöidyt �laseokset tarpeiden mukaan
korkealaatuiset raaka-aineet
nykyaikainen sekoituskalusto
tasalaatuinen rehu
tuo�ava rehu
luomutuotantoon sopivat rehut
yhteistyössä Kärki-Agrin erikoisrehutehdas

OTA
YHTEYTTÄ!

Pohjanmaan Rehujauhatus Oy

Ojantie 7, 85140 Tynkä, puh. 041-444 9374

08 460 128
www.sahkoliikekalajoki.fi

Avoinna:
Ark. 9-18
La 10-15
Kalajoentie 37
85100 Kalajoki
puh. 08-460700
kalajoki@euronics.fi

LOUNAS
MA-PE 10.30-14.00

Malminetsinnän & timanttikairauksen
palkittu edelläkävijä

PIZZA / KEBAB
salaatti, maito tai kahvi

9,00 €
VIRVOITUSJUOMAT
0,33l 2,00
0,5l
2,50
1,5l
4,00

Safe Discovery Award –
Innovaatio
Myöntänyt Anglo
American Plc.

Vuoden
ympäristöteko 2013
Myöntänyt Euro Mining
Jury, Suomi.

ISO 14001
Ympäristösertifikaatti
vuodesta 2004

Palkittu suljetun kierron
järjestelmä

MAITO
0,3l
1,00
1,0l
2,00

Kalajoentie 4, 85100 Kalajoki
puh. 08 464141
MA-TO
PE
LA
SU

10.30-21.30
10.30-23.00
11.00-23.00
12.00-21.30

Oy Kati Ab Kalajoki
Sievintie 286 | 85160 Rautio
www.oykatiab.com
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Tule mukaan Suomen suurimpaan
LEIJONA-joukkueeseen!
Suomen Jääkiekkoliiton kaudella
2010-2011 lanseeraamat Leijonakiekkokoulut alkavat jälleen
seuroissa lokakuussa 2020.
Pääsääntöisesti alle 8-vuotiaille
suunnattu kiekkokoulu tarjoaa
liikkumisen riemua ja
pelin oppimisen iloa erilaisten
harjoitteiden, leikkien ja kisojen avulla.
Lisätietoja:
omalta seuraltasi ja www.jht.fi

KALAJOEN JÄÄHALLILLA
ALOITUS VK44
Osallistuminen rekisteröintimaksulla 2€
LISÄTIEDOT:
VALMENNUSPÄÄLLIKKÖ P. 044 7616937
Suomen Jääkiekkoliiton Leijonakiekkokoulun yhteistyökumppanit

Kahvila

Talon omat burgerateriat
Xmeal
Erikoiskahvit
Anniskeluoikeudet

Arkilounas ma-pe 10:30-13:30
Avoinna Ma-pe 8-20, La 9-19
www.kahvilacafu.fi
P. 040 560 6561 / Kokkolantie 2, Kalajoki

TERVETULOA
KATSASTAMAAN
AIDOSTI
KALAJOKISELLE
KATSASTUSASEMALLE!
Katsastus
alkaen

19€

NYT ON HYVÄ HETKI
VARMISTAA ETTÄ AUTOSI
ON+SYYSKUNNOSSA!
päästömittaus
22 €
Tervetuloa katsastamaan
aidosti
paikalliselle katsastusasemalle!

Matti Nurkkala Ky

Meiltä myös rekisteröintipalvelut
8:30 -katsastukset
16:30
Ma-ke, pe
sekä raskaan
kaluston
8:30 - 17:30
To
- 14:00
La MA-KE, PE9:00
AUKIOLOAJAT:
8:30-16:30,
TO 8:30-17:30

www.meinalankatsastus.fi
www.meinalankatsastus.fi
Meinalantie
16,16,
85100
Meinalantie
85100Kalajoki,
Kalajoki, p.p.
010010
337337
3381 3381
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aikkoja!
Vielä vapaita opiskelup
lla!

Jatkuva haku

jedu.fi

- opiskele ammattiin Kalajoe

Palvelu- ja tekstiilialalle
•
•
•
•
•

Sisustusneuvoja
Sisustustekstiilien valmistaja
Vaatetusompelija
Kokki ja tarjoilija
Matka-asiantuntija, matkailupalvelujen tuottaja,
vastaanottovirkailija
• Taideteollisuusalan ammattitutkinto, sisustus

Nyt uutta!

Täydennä ammattitaitoasi

• Liikunta- ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen
Alkaa elokuussa - kestää n. 4 kk, lähipäiviä 2 pv/vk. Maksuton!

Tekniikan alalle
•
•
•
•
•

Sisustusrakentaja
Levyseppähitsaaja, koneasentaja, koneistaja
Puuteollisuuden puuseppä
Talonrakentaja - talonrakentaminen ja rakennuselementtien valmistus
Yhdistelmäajoneuvon kuljettaja (ammattitutkinto)

Aamutreenit
urheilijoille!

Akatemiatoiminta

rautio.fi

Tavoitteena on tukea nuorta urheilijaa harjoittelun ja koulunkäynnin
yhdistämisessä. Aamuharjoitukset koostuvat yleis- ja lajiharjoittelusta.
Akatemiatoimintaan osallistuminen kerryttää opintoja. Urheilijalla ei
tarvitse olla kilpailullisia tavoitteita, vaan lajin aktiivinen harrastaminen
riittää.
Tutustu koko koulutustarjontaan ja hae verkossa www.jedu.fi

KOULUTUSKESKUS

Urheilu ja Kone Oy

ONNITTELEE
60V.
JUNKKARIT
JÄÄKIEKKOA!

Koulutuskeskus JEDU
Opintie 2
85100 Kalajoki

Lisätietoja antaa
Koulutusjohtaja Esa Siirilä
p. 040 150 8432
esa.siirila@jedu.fi

Apulintie 14,
KALAJOKI

Luotettavasti
asiakkaamme
asialla!

Puh. 08 463 830, 044 5463 830
erkki.olkkola@tilipalveluolkkola.fi • www.tilipalveluolkkola.com
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