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Ruovedeltä vähän 

pidemmälle!!

27.2.–1.3. KHL- 
jääkiekkomatka Riikaan
Alk. 195 €/H2 Albert hotell***
Ottelulippu lisämaksusta.

Hiihtomatkat
30.1.–2.2. Ylläs 255 €/H2
23.–28.2. Levi alk. 295 €/H4
16.–23.3. Saariselkä 469 €/H2
29.3.–5.4. Tievatupa alk. 439 €/H2
5.–12.4. Ylläs alk. 399 €/H4
6.–12.4. Saariselkä 359 €/H2

23.6.–3.7. Alppien 
postikorttimaisemat 
Itävalta-Sveitsi
Mahtavat Alppimaisemat odottavat. 
Matkalla näemme mm. “Prinsessa Ruususen” 
eli Neuswansteinin linnan, Innsbruckin, Tirolin 
alppimaisemia, Luzerin kaupungin ja mahtavat 
maisemat Pilatus-vuorelta. 
Vierailu upealla Mainaun kukkasaarella 
Bodenjärvellä kuuluu myös 
matkaohjelmaamme. Lähde mukaan!
alk. 1369 €/H2

29.7.–3.8. Nordkapp
Matkalla koemme upeita lapin maisemia, 
käymme maailman "laidalla" Nordkapissa, 
Altassa ja Kautokeinossa.
689 €/H2

3.–12.5. Bryssel –Pariisi
Keväinen matka Euroopan sydämiin. 
Tutustumme Brysseliin ja Pariisiin opastetulla 
kiertoajelulla. Pariisissa näemme kauniin 
Seinen, Eiffel-tornin sekä vierailemme myös 
upeassa Versaillesin linnassa. Paluumatkalla 
tutustumme Sampanja-alueen keskukseen 
Reimsiin. Ja paljon muuta!
alk. 1099 €/H2

3.–13.6. Kuninkaallinen Englanti
Ainutlaatuinen bussimatka saarivaltion 
puolelle. Paljon nähtävää: Lontoon 
nähtävyydet, Windsorin linna, Oxford, 
Stonehenge, Southampton ym.
alk. 1389 €/H2
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Ruoveden Seurakunnan 
Atleetit ry • RuoSkA

– POHJOIS-HÄMEEN 
KIEKKOILUN LIPPULAIVA –

Perustettu:  1980
Kotikenttä: PHPOY Areena
Kaukalon koko: pituus 57 m, leveys 28 m
Seuran osoite:  Kotviontie 52, 34600 RUOVESI
Sähköposti: ruoska@phpoint.fi
Kotisivut: www.ruoska.fi 
Yleisöennätys:  358 23.03.2013 RuoSkA – Lämärit (Kemi)
Kotipaita:  Oranssi
Vieraspaita:  Keltainen

33 VUOTTA PAIKALLISTA JÄÄKIEKKOA

Puheenjohtaja Valmennuspäällikkö
Timo Palander Jani Leinonen     
Tapiontie 240 Sointulanraitti 14 
34600 RUOVESI 34600 RUOVESI 
0400-964535 050 554 9075  
timo.palander@gmail.com leinonen.ruoska@netti.fi 

Hallituksen jäsenet 
Petri Asikainen vpj. Virve Marttila
Ere Haaparanta Jarkko Rantanen
Antti Kallioinen Keijo Sillanpää
Marko Kivi Päivi Valtonen-Heikkilä

Kausijulkaisun valokuvat Jarkko Rantanen
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PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

Menossa oleva kiekkokausi on lähtenyt RuoSkA:n 
osalta hienosti käyntiin. Edustus taitaa omalta 
osaltaan jatkaa siitä mihin viime kaudella jäi, si-
joitus sarjassa on hyvä ja tähtäin pudotuspeleis-
sä.

Juniorijoukkueet ovat myös aloittaneet kau-
tensa hyvin ja todistavat omalta osaltaan, että 
pieneltä paikkakunnalta voi löytyä hyviä joukku-
eita useampaan ikäluokkaan kunhan pidetään 
juniorityö koko ajan mahdollisimman hyvänä.

Kun syksyllä pidetyssä vuosikokouksessa, hie-
man yllättäenkin, tuli eteen pohdinta siitä ha-
luanko ryhtä uudeksi RuoSkA:n hallituksen 
puheenjohtajaksi, oli yhtenä ehtona saada halli-
tukseen mukaan hyvä edustus juniorijoukkueis-
ta ja riittävä määrä ”vanhoja” konkareita.

Hallituksen nykyisellä kokoonpanolla meil-
lä on mahdollisuus uudistaa seuran toimintaa, 
muuttaa toimintatapoja ja samalla pitää seura-
toiminta käynnissä. Jokainen joka on ajatuksel-
la lukenut seuran nettisivuilta löytyviä  pelisään-
töjä, vuosisuunnitelmia, valmennukseen liittyviä 
dokumentteja jne. voi itse todeta, kuinka valta-
va työmäärä on jo seuratoiminnan eteen tehty. 
Muistetaan vielä, että työt on tehty vapaaehtois-
työnä! RuoSkA:n historiaa käsitellään myös tässä 
vuosijulkaisussa, tässä yhteydessä suuret kiitok-
set kaikille toimintaan osallistuneille!

Seuran organisaatio on selkeä ja olemme jo 
päässeet alkuun vastuiden jakamisessa. Tavoite 
on tehdä toiminnasta ”läpinäkyvää” ja jakaa vas-
tuita siten, ettei kukaan meistä joudu hoitamaan 
liian suurta palaa.

Kun kyse on jääkiekkoon liittyvästä toiminnas-
ta, seuraa siitä automaattisesti tiettyjä haasteita. 
Kulut jo pelkän perustoiminnan pyörittämisek-
si nousevat melkoisiin summiin, lisäksi toimin-
ta keskittyy ainakin toistaiseksi lähes pelkästään 
talvikuukausiin. Tuottojen ja kulujen hallinta on 

haasteellista, tähän pyrimme myös jatkossa saa-
maan parannusta.

Kuten tästä kausijulkaisusta voitte kaikki huo-
mata, on RuoSkA:lla paljon tukijoita myös yritys-
maailman puolelta. Toki mainos julkaisussa en-
sisijaisesti tavoittelee näkyvyyttä asiakkaiden 
parissa, mutta myös seuratoiminnan tukeminen 
on monelle yhteistyökumppanille tärkeää.

Kun onnistuneesti yhdistämme vapaaehtois-
työn, talkoot, yritysten tuen ja jatkossa myös li-
sääntyvän yhteistyön muiden seurojen ja toi-
mijoiden kanssa, on meillä mahdollisuus myös 
tulevaisuudessa olla ylpeitä pienestä mutta pip-
purisesta seurasta.

Toivon, että mahdollisimman moni teistä tä-
män lukijoista löytää kausijulkaisun sivulta jä-
senmaksukaavakkeen jonka tiedoilla voi maksaa 
tämän vuoden RuoSkA:n jäsenmaksun, joko net-
tipankissa tai sitten suoraan tilisiirtona oheisten 
tietojen mukaan. 

Toivotan kaikille RuoSkA:n toimintaa tukevil-
le ja toiminnassa mukana oleville antoisaa keik-
kokautta 2013-2014 ja muistakaa, että jääkiekko 
on parasta paikan päällä, kaikki joukolla mukaan 
hallille kannustamaan, myös junioreiden pelejä!

Timo Palander, 
RuoSkA:n puheenjohtaja
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HINAUSPALVELU 050 524 3400

on täysin valtuuksin toimiva Toyota-merkkihuolto. Ammattitaitoinen 
Toyota-koulutettu henkilöstömme tarjoaa käyttöösi korkeatasoiset 

huolto-, korjaamo- ja varaosapalvelut, esimerkiksi

• Kaikkien automerkkien korjauspalvelut 
• Määräaikaishuollot 

• Tuulilasin kiveniskemäkorjaukset, vaihdot
• Ilmastointilaitteen huolto ja korjaukset 

• Sijaisautopalvelu 
• Rengasmyynti • Rengastyöt 

• Alkuperäiset Toyota-varaosat

Teollisuustie 1, RUOVESI
Puh. (03) 476 2011
www.ruovedenautopaja.fi
Palvelemme ma–pe klo 8–17
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Kysymyksiä 
Parhaimmillaan peli on silloin, kun harjoitellessa 
ja pelatessa opitaan uutta. Voittaminen on hie-
noa. Vielä hienompaa on oppia uutta! 

Oppimispsykologian perusväittämiä on se, 
että oppimista tapahtuu aina. Onko tämä totta 
myös RuoSkA:n toiminnassa ? Onko pelaamises-
sa mitään kasvattavaa, kehittävää ja opettavaa? 
Vai onko kyse vain ajanvietteestä ja viihteestä, 
jota ihmiset harjoittavat yhdessä, ilman sen suu-
rempia tavoitteita?

Tälläisia kysymyksiä voidaan tehdä RuoSkAn 
toimintaa tarkasteltaessa. Aina on tehtävä itse-
arviointia. Menikö harjoitus hyvin ? Menikö peli 
hyvin,vaikka hävittiin? Menikö peli huonosti, 
vaikka voitettiin? Onko 5-0 tappio hyvällä pelil-
lä parempi kuin 3-1 voitto huonolla pelillä ? Py-
syivätkö teot ja tunteet hallinnassa, rakensivatko 
taklaukset pelin tavoitetta? Kuinka joukkue käyt-
täytyi ja vastasi pelin asettamiin henkisiin haas-
teisiin? Riittikö pelaajien paineensietokyky kipe-
rässä tilanteessa 

Arvioita, tutustumista
Lajia harraastettaessa on suostuttava myös ylei-
sen arvostelun alle. Ulkopuoliset seuraavat ja ot-
tavat kantaa. Lisääkö peliharrastus hyvää elämää 
keskellämme ? Vai aiheuttaako peliharrastus las-
ten- varhaisnuorten, nuorten ja aikuisten lisään-
tyviä käyttäytymishäiriötä ihmisyhteisöissä ? 

Kysyjien on itse löydettävä vastaukset esittä-
miinsä pohdintoihin. Vastauksien löytäminen on 
mahdollista helpommin niille, jotka tietävät , mis-
tä pelitouhussa on kysymys. Kevyt pintakosketus 
jääkiekon toimintakenttään ja julkisuusnostoihin 
antaa kyllä jonkinlaisen kuvan. Kuva on kuiten-
kin yksipuolinen. Telkkarin liigavälähdykset teh-
dään rahamaailman ja monimuotoisen median 
ehdoilla. Ylilyönnit nostetaan esiin, nuoria lupaa-
via pelaajia hehkutetaan, vaikka näyttöjä ei ole. 

Maaseutukiekosta kiinnostuneen ja siihen 
herkästi kantaa ottavan on hyvä mennä toimin-
taan mukaan. ”Tule ja katso”oli vanha neuvo jo 
muinoin. Se kehottaa toiminnan sisälle, pereh-
tymään, kantamaan vastuuta ja toteuttamaan 
hyvää elämää yhdessä toisten kanssa. Jääkiek-
koharrastuksen tavoite on sama kuin hyvällä 
musiikilla tai taiteella: Yksilön kokonaisvaltaisen 
persoonallisen kasvun tukeminen. Peli tuo iloa 
ja kysyy vaivaa. Kaikista ei tule huippuosaajia ja 
taiteilijoita, mutta kaikki voivat harrastuksensa 
kautta kuitenkin päästä eteenpäin ihmisen tiellä. 
Harrastus ei ole elämän tarkoitus.

Esimerkin vaikutus
Joukkueiden ohjaajat, valmentajat, joukkueen-
johtajat ja huoltajat ovat seuramme kasvatus-
työn avainhenkilöt. He ovat esimerkkejä, aikui-
sen malleja. He tekevät vuosittain satoja tunteja 
kasvatustyötä nuorten keskuudessa. He vastaa-
vat toiminnan etiikasta. Heillä tulee olla rohke-
utta nuorten eettiseen ohjaukseen. Heidän tu-
lee puuttua jatkuvasti nuoren väärinkäytöksiin 
ja kaveripiirissä ilmeneviin rikkomuksiin. Nuorel-
le tulee myös antaa tunnustusta ja kannustusta 
hänen kehittymisestään ihmisenä ja pelaajana. 
Harrastusarjessa tarvitaan iloa, huumoria ja aitoa 
kanssakäymistä eri ikäisten välillä. 

Myös vanhempien asema on keskeinen. Kym-
menkunta vuotta kestävä harrastussesonki on sii-
tenkin lyhyt jakso ihmisen elämässä. Aika ottaa, 
mutta myös antaa perheelle paljon.Toiminnan 
tunneilmaston ja ongelmienratkaisukentän tu-
lee olla terve, avoin ja turvallinen. Ihmisssuhtei-
ta ei hoideta tekstiviesteillä ja sähköposteilla. On 
pystyttävä kasvokkain kehittämään harrastusta 
eteenpäin. Vastustajajoukkueet,erotuomarit ja 
Jääkiekkoliitto tekevät yhdessä lajia kanssamme. 
Yhteistyö on kaikessa tärkeää. 

Pelaamme ja kasvamme
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Usko ja urheilu
Kristillisen uskon suhdetta ympäröivään kulttuu-
riin on pohdittu aina. RuoSkAakin vielä jotkut ih-
mettelevät. Miten seurakunta voi olla mukana ? 

Pinnallisesti katsoen urheilulla ja uskolla ei ole 
mitään tekemistä keskenään. Urheilu keskittyy 
ruumiilliseen ponnisteluun ja ajallisiin tavoittei-
siin. Usko suuntaa katseen siihen , mikä ei näy, 
mikä on ihanteellista, luvattua, tuolla puolen ole-
vaa, mutta kuitenkin jo nyt voimaa antavaa ja to-
teuttamisen arvoista.

Pitkänmatkankävelijä ja merenkulkija apos-
toli Paavali ratkaisi tämän jännitteellisen asetel-
man yksinkertaisella tavalla. Hän lausahti Atee-
nan oppineille:” Hänessä me elämme, liikumme 
ja olemme”. Luojan lahjat ovat monet. Kuka antaa 
sinulle sen lahjan, että voit piirtää luistimenjälke-
si jäähän ? Mikään inhimillinen toiminta ei ole irti 
Jumalasta. On turha pilkkoa elämää omiin yksit-
täisiin lokeroihinsa. Elämä on kokonaisuus, jossa 
usko ja urheilukin kulkevat rinnan. Ihminen voi 
rukoilla kaikkialla, kiittää liikunnan lahjasta, mitä 
sitten liikunta onkaan. 

Uskolla ja urheilulla on yhteistä se, että ne 
ovat molemmat kiinnostuneita samasta koh-
teesta, ihmisestä ja hänen toiminnastaan. 
Kirkko näkeekin kaikki inhimilliset toiminta-alu-
eet haasteina. Joillekin toiminta-alueille kirkko 
voi voimiensa rajoissa lähteä mukaan ihmisten 
kanssa elämään ja oppimaan. Ensisijaisesti kirk-
ko on kuitenkin siellä, missä ovat Jumalan sana ja 
pyhät sakramentit.

Sopimaton urheilulaji ?
Onko jääkiekko kristitylle sopimaton urheilula-
ji? Eikö voitaisi harrastaa jotain sievempää , siis-
timpää, kauniimpaa, esteettisempää, vähemmän 
hieltä haisevaa, hitaampaa, vähemmän voimaa, 
nopeutta,kestävyyttä ja yhteistyökykyä vaativaa, 
sellaista,missä ei loukkaannuta tai saada kolhuja?

Kaikilla urheilulajeilla on oma paikkansa. Ne 

ovat kulttuurin tuotetta. Niillä on omat huonot 
puolensa. Kiekkoilullakin on synkät varjonsa, 
sen harrastajasuosiokin on laskussa. Tänä päivä-
nä kasvuikäisen on helpompi riutua roviolla, pe-
lata aivojaan tyhjiksi ja tuijottaa näyttöpäätettä. 
Kaikki eivät löydä jääkiekon fyysisiä ja älyllisiä 
haasteita, kaikki eivät syty vauhtiin. Mussuttajas-
ta ei ole pitkäksi aikaa tätä vaativaa lajia harras-
tamaan. 

Jääkiekon vaativuus pelinä kantaa kuitenkin 
itse lajia. Lajin haaste on samanlainen kuin uskon 
haaste: Ota laji iloisesti, tosissasi !Jumalan valta-
kuntaankaan ei voi suhtautua puolivaloilla, se on 
otettava vastaan iloisesti ja vakavasti. Ja se antaa 
paljon. 

Jääkiekko pelinä on hieno ja monipuolinen. 
Ammattiurheiluna se on kuitenkin tinkimätön, 
nykyisellään ehkä vain yksi ilmentymä pitkälle-
viedystä taloudellisesta kilpailusta. Täällä pik-
kupitäjässä ja kotosuomessa pieni on kuiten-
kin yhä kaunista, taito nähdään lähietäisyydeltä. 
En mene katsomaan Ratinaan winterklassikkoa, 
koska pelin havaitseminen on stadionolosuh-
teissa mahdotonta. Jääkiekko ilmiönä ja hallien 
katsomofiilis eivät minua kiinnosta. Peli kiinnos-
taa ja innostaa. Olen sen äidinmaidossa imenyt 
ja olen lajista ylpeä. Olen niin ylpeä, että uskal-
lan tunnustaa myös lajin väärentymät, väkivallat 
ja vinoutumat. Hienoinkin laji sisältää sellaista, 
mistä on tehtävä parannusta, yhteistyön kautta. 

Kimmo Huilla 

Kimmo Huilla
• SM -sarjatason jääkiekkoilija 70-luvun 

taitteessa
• RuoSkA ry.n perustaja v.1980
• RuoSkAn edustuksen valmentaja ja 

tehopelaaja 80-luvulla
• Ruoveden jäähallihankkeen yksi 

tärkeimmistä puuhamiehistä
• RuoSkAn 86-juniorijoukkeen 

monivuotinen päävalmentaja
• Valmentajana myös useissa muissa 

RuoSkAn juniorijoukkueissa
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LEIJONA-KIEKKOKOULU

RuoSkA toivottaa kaikki pienet Leijonat tervetul-
leiksi mukaan Leijona-kiekkokouluun. 

RuoSkAn Leijona-kiekkokoulu on tarkoitettu 
2006 - 2008-syntyneille pojille ja tytöille. Leijo-
na-kiekkokoulussa koulutetut ohjaajat opastavat 
lasta luistelun ja jääkiekon pariin ikä- ja taitota-
son mukaan – tapahtumat sisältävät lajiteknisiä 
harjoituksia kuten luistelua ja kiekon- ja mai-
lankäsittelyä, sekä pelejä ja leikkejä. Harjoitteet 
vaikeutuvat kauden aikana lasten kehityksen 
mukaan. Kauden aikana pelataan muutamia ys-
tävyysturnauksia lähialueen Leijona-kiekkokou-
luja vastaan.

Leijona-kiekkokoulussa on mukana tällä het-
kellä 13 pelaajan alkua. Mikäli lapsella on kiin-
nostusta aloittaa jääkiekon harrastaminen, niin 
mukaan pääsee ottamalla rohkeasti yhteyttä oh-
jaajiin tai tulemalla suoraan Kiekkokoulun har-
joituksiin. Harjoitukset ovat torstaisin klo 17.00 
- 18.00.

 Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.ruoska.fi/
juniorit/leijona-kiekkokoulu/

Tervetuloa!

Takana vas: Ohjaajat Matti Ahonen ja Ere Haaparanta • Keskellä vas: Verneri Maajaakkola, Hugo Tuhkanen, Väinö 
Selkee, Otso Ahonen, Tatu Haaparanta, Aatos Laaka, Kalle Kylmäniemi • Edessä vas: Jussi Raivio, Otto Salunen, 
Aleksi Pajunen, Paavo Tiura, Matti Aho, Aleksanteri Vana, Mirko Kivi

Tervetuloa Leijona-kiekkokouluun!

Kiekkokoulu 06-
Ohjaajat:
Haaparanta Ere, 0500 807 863
Kivi Marko, 050 554 9073
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R U O K A P A L V E L U A
A R K E E N  J A  J U H L A A N

R U O K A L Ä H E T T I  L U I S A
0 5 0 - 5 3 0  6 1 1 6      l u i s a . f i

Metsä-Koskela
Petri Koskela
0400 806 465

metsa-koskela@phpoy.fi

Sarvanantie 280
34420 Muroleen kanava
www.jatevesirakennus.fi

Kari Niukkanen 
p. 0400 611 593
kari.niukkanen@jatevesirakennus.fi

ym.

Perustusten kaivuutyöt ja muuraukset.
Suodatinkentät ja imeytyskentät.

Sarvanantie 280
34420 Muroleen kanava
www.jatevesirakennus.fi

Kari Niukkanen 
p. 0400 611 593
kari.niukkanen@jatevesirakennus.fi

ym.

Perustusten kaivuutyöt ja muuraukset.
Suodatinkentät ja imeytyskentät.

Kari Niukkanen
p. 0400 611 593

kari.niukkanen@jatevesirakennus.fi

RENKAAT & VANTEET 
ASENNUSPALVELU
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Ruovedentie 28, Ruovesi   050 555 5510
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LEIJONALIIGA

Takana vas: johto- ja valmennusryhmä Tatu Seppälä , Jani Leinonen, Jussi Salunen, Tero Tiura, Jarno 
Nieminen,Timo Uunonen ja Päivi Valtonen-Heikkilä • 3.rivi vas: Henri Haapaniemi, Juuso Nieminen, Konsta Kaik-
konen, Rasmus Korppoo, Rasmus Paananen, Jasper Seppälä, Tatu Uunonen ja Niko Heikkilä • 2.rivi vas: Oiva Sel-
kee, Paavo Kangaspusu, Kalle Tiura, Teemu Kangaspusu, Verneri Maajaakkola, Paavo Tiura ja Juho Laaka • Edessä 
vas: Eeli Siukola, Roni Mustonen, Otto Salunen, Elias Koivumäki, Aleksi Laaka, Konsta Laaka ja Juho Salunen • Ku-
vasta puuttuu: Vihtori Salonen, Eemil Hautamäki

Joukkueemme koostuu  pelinälkäisistä 8-10.v 
poikaveijareista. Harjoittelemme kaksi kertaa 
viikossa. Osa joukkueestamme on Leijonalii-
gassa ketteriä vasta-alkajia, jotkut jo toisen tur-
nauskauden varmoja tykittäjiä. Sivistämme poi-
kiamme tänä kautena yhdeksänä viikonloppuna 
Virrat-Parkano-Hämeenkyrö-Orivesi-kuntakier-
roksella vertaillen mm. eri paikkakuntien maan-
tieteellisiä välimatkoja ja jäähallikulttuureja. 
Kotiturnauksessa nautimme jännityksestä pa-
kahtuvan kotiyleisön kannustuksesta seuraavan 
kerran 8.2.2014.

Pelipaikkakunnasta ja vastustajajoukkuees-
tamme  huolimatta turnauksissa hiki&ilo virtaa ja 
makkara maistuu. Leijonaliigassa pelaamme vie-
lä ilman sarjapisteitä ja turhia menestyspainei-
ta. Jokainen joukkueestamme on tasavertainen, 
vielä hiomaton, tulevaisuuden pelaajatimantti.

Visionamme on, rakentaa tuleville vuosille yh-
tenäinen ja kokoonpanoltaan kuten liikunnal-
lisuudeltaankin kestävä, RuoSkA:n  juniorijouk-
kue.

Tällä kaudella olemme panostaneet myös 
joukkueemme ulkoiseen näkyvyyteen. Olemme 
saaneet, kiitos yhteistyökumppaniemme, peli-
paitoihimme upeat nimet, pelijanoon juoma-
pullot ja harrastuksen turvallisuutta auttamaan 
ensiapupakkaukset.Turnausesitteemmekin on 
herättänyt ihastusta laajalla sektorilla.

”KIVA TEHDÄ MAALEJA!”
- näin nasevasti Teemu,”kiekkolegendan kai-
ma”, harrastuksensa kiteytti.

Päivi Valtonen- Heikkilä

Leijonaliiga 04
Vastuuohjaaja:
Jani Leinonen, 050 554 9075
Joukkueenjohtajat:
Jarno Nieminen, 046 881 1691
Päivi Valtonen-Heikkilä, 040 827 3706
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E02

Ruoska E1-02 ja joululomia odotellessa. Alku-
sarjassa enää keskenäinen, perinteinen Keltai-
set - Mustat ottelu jäljellä, jonka jälkeen tiede-
tään sijoituksemme omassa sarjassamme. Hyvin 
olemme pelanneet ja jatkosarjapaikka näyttää 
varmalta, molemmille joukkueille, näinhän sen 
pitikin mennä.

Joukkueemme koostuu tällä hetkellä 21 innos-
tuneesta juniorista. Kuten ennenkin, pelaamme 
kahdella joukkueella Mustilla ja Keltaisilla. Näin 
saamme peliaikaa kaikille riittävästi. Vuosi vuo-
delta harjoittelu tiivistyy ja tulee totisemmaksi – 
mutta hauskaa pitää olla. Kaverin tukeminen ja 
kannustaminen on yksi toiminnan perusarvoja, 
josta koetetaan pitää kiinni. Pukuhuoneessa ei 
ketään syrjitä eikä mollata – kaikille sattuu virhei-
tä niin peleissä kuin harjoituksissakin. Niistä kui-
tenkin opitaan yhdessä ja yksilönä, joten senpä 
tähden virheet ja niistä oppiminen ovat tärkeitä, 
niin kentällä kuin elämässä. 

Harjoitus ottelut olemme pelanneet yhtenä 
joukkueena, vaikka sarjaa pelaammekin kah-
tena eri joukkueena. Harjoitus pelejä yritetään 
sovitella joulutauolle mahdollisimman monta, 
kun oma sarja on tauolla, ettei pääse tatsi katoa-
maan. Päivä päivältä on ilo seurata kuinka poruk-

ka kehittyy – pelisilmää tulee lisää ja luisteluvoi-
ma kasvaa. Kehitystä tulee kaikilla osa-alueilla ja 
se myös näkyy.

Kiitän tässä yhteydessä myös aktiivisia van-
hempia, jotka ovat olleet suureksi avuksi niin 
kahviossa, toimitsija kopissa, makkaranmyynnis-
sä ym. erinäisissä tehtävissä. Kiitos myös kaikille 
valmentajille ja huoltajille, jotka viikosta toiseen 
jaksavat tahkota kaukalossa ja kaukalon laidal-
la, harjoituksia vetäen, luikkareita teroitellen ym. 
hommia hoitaen. Talvi alkaa olla pimeimmillään 
mutta kivojen harrastusten ja kavereiden kanssa 
sitä jaksaa paremmin. 

Nähdään hallilla, RuoSkA E02 puolesta 
JoJo: Toni Niemi

E02
Vastuuohjaaja:
Santtu Mustonen, 044 554 9054
Joukkueenjohtaja:
Toni Niemi, 050 327 6396

Takana ohjaajat Santtu Mustonen ja Harri Heikkonen. • Kolmas. rivi vas: Riku Vanhakylä, Mika Mäki, Olli Laaka, 
Mira Kivi, Leevi Leinonen, Tomi Viiki ja Emil Palander • Toinen rivi vas: Joona Leinonen, Roope Niemi, Ville Heikko-
nen, Juho Aaltonen, Antti Salkosalo, Akseli Laine • Edessä vas: Lauri Kangaspusu, Eemil Selkee, Elias Ruuska, Valt-
teri Vana, Lassi Mustonen ja Joonas Kuokkanen



14 • RuoSkA 2013–2014

Kapulakuja 1, RUOVESI • Puh. 040 830 4821
ma–to 7–17, pe 7–18, la 9–14 

www.ruovedenrakennustarvike.fi

Tervetuloa!

Ruovedentie 13, Ruovesi

www.kuntojani.fi

p.050-5549075 

Ruovedentie 13, Ruovesi

SIJOITA ITSEESI!
Vielä ehdit kesäksi kuntoon

• Kunto-ohjelmat • Kuntosaliohjelmat

www.kuntojani.fi

Teemu p. 050 4666 777 Päävastuualueena: 
matkapuhelimet, tietokoneet ja navigointilaitteet

 

 

 
 
 
 
 

              KONETYÖT JA KULJETUKSET  
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 Maanrakennustyöt, siirtolavat 
 Hiekka-, sora- ja multatoimitukset 
 Vesistökuljetukset 
 Rakennusten purkutyöt koneellisesti, 

vastaanotamme purku- ja 
kierrätyspuun 

 Autokuljetukset 
 Tarjoamme puunmurskauspalveluita 

sekä toimitamme energiahaketta 
OSTAMME ENERGIAPUUTA          03-4762143  

 www.koneleino.fi koneleino@phpoint.fi Saku Leinonen 0400 732 441 
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D00

D1 Joukkue koostuu pääosin 2000 syntyneistä 
pelaajista, mukana myös yksi -98 synt. tyttö.  Vii-
me kesä meni jo tiukemmin harjoitellen kolme 
kertaa viikossa joukkueelle varta vasten suunnit-
teleman ohjelman mukaan. Jääharjoituksia on 
tällä kaudella kolme kertaa viikossa. 

Tälle kaudelle lähdimmekin isommalla haas-
teella ja ilmoittauduimme Hämeen AAA-sarjaan, 
alkusarja oli tiukka ja paljon ei viikonloppuvapai-
ta ollut. Vauhti ei kuitenkaan ihan riittänyt tuon 
sarjan kärkikahinoihin ja jatkosarjassa pelaam-
mekin AA-sarjassa. Lohkossa pelataan yhteen-
sä 13 ottelua ja sarjan kahdeksan parasta pelaa-
vat play-off ottelut yhdestä voitosta.  Luvassa siis 
tiukkaa vääntöä ja vauhdikkaita pelejä, toivom-
me runsasta yleisöä myös näihin juniori peleihin. 

Kaikki joukkueen pelit ja tulokset löytyvät netis-
tä  RuoSkA:n  sivuilta kohdasta juniorit ja D00:t. 
Nähdään hallilla.

D00
Vastuuohjaaja:
Keijo Sillanpää, 045 635 2274
Joukkueenjohtaja:
Tanja Röyhkiö, 050 547 6184

Takana Vas: Tanja Röyhkiö (joukkueenjohtaja), Jouni Karttila (valmentaja), Fanny Laine, Kalle Rinki, Jimi Viitanen, 
Heikki Leveelahti, Eero Ruuska, Keijo Sillanpää (valmentaja), Harri Ilomäki (huoltaja). • Keskellä vas: Mikko Hakola, 
Matias Kallioinen, Arttu Ilomäki, Riki Vaali, Markku Röyhkiö (huoltaja). • Edessä vas: Iiro Karttila, Joonas Röyhkiö, 
Jarno Kuokkanen, Juho Sillanpää, Paavo Sammalisto, Tuomas Manninen. • Kuvasta puuttuu: Jouni Laine (valmen-
taja)
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Ruovedentie 36, Ruovesi 
Puh. 03 476 3460 • Ark. 9–17, La 9–14

Vaatteet 
koko perheelle

arkeen ja juhlaan

ASP Yhtiöt Oy 
Tampere ja Ikaalinen

Ruoveden Laskenta Oy 
Ruovesi

Nykyaikainen taloushallinto 
yrityksellesi. 

Meiltä myös tehokkaat työkalut 
taloushallinnon ammattilaisille.

www.aspyhtiot.fi 

 • Nikama- ja nivelkäsittelyt kiropraktiikalla.
• Hieronta ja urheiluhieronta.

HIERONTAPISTE
TR-Manipulaatioterapeutti/Urheiluhieroja

Petri Ollikainen
050 517 5302kokemuksella

25 v

 • Nikama- ja nivelkäsittelyt kiropraktiikalla.
• Hieronta ja urheiluhieronta.

HIERONTAPISTE
TR-Manipulaatioterapeutti/Urheiluhieroja

Petri Ollikainen
050 517 5302kokemuksella

25 v

KAIKKI! 
RAKENNUS-
ALAN TYÖT

RAKENNUSPALVELU
T. PELTOMÄKI OY
044 072 5806

tuoppi@phpoint.fi
www.tpeltomaki.fi

Isännöinti- ja 
veropalvelut 
NIEMINEN
Joensuuntie 6, Ruovesi
Puh. 044 296 2144
Eeva-Liisa Nieminen
www.isannointi-veropalvelut.com

Metsätyö 
Kiintonen Oy
• Koneellinen puunkorjuu
• Traktorityöt

Ruovesi 
044 294 1074
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C99 Team66

TEAM66 on aloittanut kauden vaihtelevalla me-
nestyksellä.

Ensimmäinen kausi uuden yhteistyön mer-
keissä on menossa ja AA jatkosarjaan pääsemi-
nen Hämeen alueen C2 junioreissa oli alkukau-
den tavoitteena. Tämä tavoite saavutettiin, rimaa 
hipoen kylläkin.

TEAM66 joukkueessa on pelaajia RuoSkA:sta, 
Virtain Kiekko Karhuista ja Ähtäristä. Alkukau-
desta meillä oli hankaluuksia saada omat harjoi-
tukset toimimaan, pelaajia on Ruovesi/Kuru alu-
eelta 8 pelaajaa ja yhteiset harjoitukset on vain 
kerran viikossa. Nyt harkat jo sujuvat, suuri kiitos 
tästä Saarilahden Juhalle ja edustuksen nuoriso-
kaartille, etenkin Oskari Asikaiselle, Sauli Touro-
selle, Aleksi Haukijärvelle, Eetu Selkeelle ja Mik-
ko Kuljulle.

Valmennukseen ja peluuttamiseen liittyviä 
haasteita meillä vielä riittää, mutta tavoitteem-
me on saada viime kevään joukkueen hyvä yh-
teishenki ja voitontahto myös tähän uuteen 

joukkueeseen. Pelaamme vain joka toisen ko-
tiottelun Ruovedellä ja toivonkin että saamme 
raivoisan tuen kotiyleisöltä Ruovedellä pelates-
samme!

TEAM66 Ruoveden Jojo
Timo Palander

Takana vas: Timo Palander (joukkueenjohtaja), Mooses Pöysti, Kalle Kaikkonen, Joona Raivio, Oskari Perkiö, Mar-
kus Juvakka, Miska Kuutschin, Harri Juvakka (valmentaja) • Keskellä vas: Kai Marttila (valmentaja), Samuel Isoki-
vijärvi, Otto Palander, Miro Jokiaho, Ilmari Manninen, Aake Majaniemi, Miklas Alanen, Riki Vaali (lainassa), Juha 
Isokivijärvi (valmentaja)Isokivijärvi (joukkueenjohtaja,Virrat) • Edessä vas: Topi Vaali, Iiro Hietakangas, Juho Sam-
malisto, Eemeli Herranen, Jussi Järvensivu, Kalle Marttila, Jouni Perkiö (huoltaja) • Kuvasta puuttuvat: Valtteri Vir-
tanen, Tero Järvensivu (huoltaja), Sanna Järvensivu (joukkueenjohtaja,Virrat), Mari

C99 Team 66
Vastuuvalmentaja Ruovedellä:
Kai Marttila, 040 590 7949
Joukkueenjohtaja:
Timo Palander, 0400 964 535
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EDUSTUS KOKOONPANO
Nro Pp Nimi   Synt.aika Synt.paikka Pituus Paino
1 MV SUORANTA Ville   14.10.1996 Mänttä 170 65
25 MV MÄKINEN Ville   10.04.1995 Ruovesi 185 76
31 MV MÄKINEN Tomi   01.05.1989 Orivesi 178 77
2 P KESKINEN Mikko   11.11.1985 Ruovesi 172 74
3 P KUJALA Jussi-Pekka   07.03.1987 Ruovesi 181 77
4 P ROUHIAINEN Santeri   14.11.1995 Ruovesi 179 74
6 P ASIKAINEN Oskari   19.07.1995 Ruovesi 181 70
13 P TOURONEN Sauli   15.08.1990 Ruovesi 188 80
19 P AHONEN Ville   08.10.1986 Ruovesi 190 97
21 P MYLLYMÄKI Ville   19.03.1984 Ruovesi 170 88
5 H TERVALA Aku   18.01.1993 Ruovesi 183 84
7 H HAUKIJÄRVI Aleksi   13.04.1994 Kuru 180 75
8 H PELTONEN Kalle   14.03.1990 Kuorevesi 179 80
10 H RUOHOMÄKI Joni   09.07.1992 Mänttä 179 79
11 H KORTESNIEMI Pasi   23.11.1983 Porvoo 178 85
12 H SELKEE Eetu   28.04.1994 Ruovesi 175 64
14 H SAARILAHTI Aleksi   06.06.1996 Turku 185 80
15 H LEINONEN Jani C 01.04.1975 Ruovesi 178 83
16 H AHONEN Olli   05.03.1988 Ruovesi 175 75
17 H KULJU Mikko   19.03.1995 Ruovesi 185 74
18 H KYLKILAHTI Lauri   26.07.1989 Ruovesi 173 79
20 H ENORANTA Eero   07.02.1993 Ruovesi 183 80
22 H ITÄNEN Arttu   28.11.1992 Mänttä 180 90
23 H RINKINEN Matti  18.07.1985 Jyväskylä 180 85
24 H KIVI Marko   12.03.1973 Ruovesi 178 95
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EDUSTUS

Takana vas: Jussi Suoranta mv valmentaja, Olli Ahonen, Santeri Rouhiainen, Aku Tervala, Aleksi Haukijärvi, Ville 
Ahonen, Oskari Asikainen, Arttu Itänen, Mikko Keskinen, Keijo Sillanpää valmentaja • Keskellä vas: Jouko Enoran-
ta huoltaja, Juha Ahonen huoltaja, Ville Myllymäki, Joni Ruohomäki, Eero Enoranta, Mikko Kulju, Aleksi Saarilahti, 
Jussi-Pekka Kujala, Marko Kivi, Kalle Peltonen, Pasi Kortesniemi, Lauri Kylkilahti, Petri Asikainen joukkueenjohtaja, 
Birgitta Ahonen joukkueenjohtaja • Edessä vas: Ville Mäkinen, Juha Saarilahti vastuuvalmentaja, Tomi Mäkinen, 
Jani Leinonen, Kai Ruohomäki valmentaja, Ville Suoranta • Kuvasta puuttuu Matti Rinkinen

Viime keväänä koettiin Ruovedellä hieno kiekko-
huuma, kun RuoSkAn edustusjoukkue voitti Hä-
meen II-divisioonan mestaruuden ja pääsi kar-
simaan noususta Suomi-Sarjaan. Karsinnoissa 
kaatui vielä Warkis Varkaudesta, mutta Numme-
lan Palloseura ja Kemin Lämärit osoittautuivat lii-
an koviksi vastustajiksi. 

Viime kauden menestysjoukkue koki isoja 
muutoksia, kun kevään jatkosarjassa kovia te-
hoja iskeneistä Teemu Penttinen siirtyi Rovanie-
men RoKiin, Matti Huilla jo ennen viimeisiä pe-
lejä NoPyyn ja Matti Rinkinen J-Ilvekseen. Lisäksi 
Kalle Selkee ja Ville Hakola lähtivät opiskelemaan 
ja pitävät nyt peleistä välivuotta. Onneksi Aku 
Tervala palasi muutaman vuoden tauon jälkeen 
RuoSkAan, kuten myös pari vuotta Tapparan ju-
nioreissa maalivahtina pelannut Ville Suoranta. 
Samoin loppukaudesta joukkueeseen palannut 
Pasi Kortesniemi vahvisti kesällä jatkonsa jouk-
kueessa.

Myös valmennuspuolelle tuli muutoksia, kun 
kolme vuotta RuoSkAn päävalmentajana hy-
vää työtä tehneen Kimmo Penttisen kyvyt vih-

doin huomattiin Tampereen suunnalla ja Kimmo 
houkuteltiin kauden kynnyksellä Tapparan B-2 
joukkueen vastuuvalmentajaksi. Päävalmenta-
jan pestin otti vastaan viime kauden kakkosval-
mentaja Juha Saarilahti. Uutena tärkeänä lenk-
kinä valmennustiimissä on RuoSkAn kasvatti Kai 
Ruohomäki, joka vuosia venytti maaliverkkoja 
nykyistä Suomi-Sarjaa vastaavassa sarjassa. Maa-
livahtivalmennukseen satsattiin nimeämällä Jus-
si Suoranta MV-valmennuksen vastuumieheksi. 
Edustuksen valmennuskuvioiden suunnitteluun 
osallistuu lisäksi RuoSkAn 00-joukkueen vastuu-
valmentaja Keijo Sillanpää.   

Tänä vuonna II-divisioonan taso on entistäkin 
kovempi. Viime vuonna sarjaporrasta ylempänä 
pelanneet Pirkkalan Pingviinit, Ikurin Vire, Porin 
Karhu Ht pelaavat nyt RuoSkAn kanssa samassa 
sarjassa. Uusia vastustajia ovat lisäksi Riihimäen 
KiekkoNikkarit ja Kankaanpään Jääkotkat. Haas-
tetta siis riittää ja kun perinteisesti syyskauden 
pelit ovat olleet RuoSkAlle hankalia, aloitettiin 
kauden jääharjoittelu jo hyvissä ajoin. Jäätuntu-
maa haettiin kesän ja alkusyksyn aikana Kuorta-
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Edustus
Vastuuvalmentaja:
Juha Saarilahti, 050 567 7942
Joukkueenjohtajat:
Birgitta Ahonen, 044 023 4362
Petri Asikainen, 050 553 9503

neelta, Ylöjärveltä ja Orivedeltä. Joukkueen kap-
teenin Jani Leinosen esimerkin siivittämänä tahti 
harjoituksissa oli hyvä ja joukkuehenki erinomai-
nen.

Tätä kirjoitettaessa sarja on pyörähtänyt käyn-
tiin ja kaikki joukkueet on kohdattu vähintään 
kerran. Syyskausi on sujunut RuoSkAlta todella 
hyvin, joukkue on vain kolmen pisteen päässä 
lohkon kärkipaikasta. Tehomiehinä on alkukau-
den peleissä häärinyt tutkapari Joni Ruohomäki 
ja Arttu Itänen. Lisäksi erityismaininnan ansait-
see Jarkko ”Jappe” Rantanen RuoSkAn markki-
nointityöstä. Ottelut ovat olleet erittäin tasaisia, 
eikä ”sarjataulukkoa lukemalla” voi etukäteen tie-
tää, kuka voittaa. Katsojille onkin tiedossa jännit-

täviä hetkiä RuoSkAn kotiotteluiden merkeissä. 
Tervetuloa halliin kannustamaan. 

Juha Saarilahti 
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Palv. ma-pe 8–16, 
Puh. (03) 476 2372, Tervetuloa!  

• Suoramyyntipiste & 
   kahvio Moni-tori
• Matkahuolto
• Keittolounas Ti ja To klo 11–14
• Ti Tapolan mustaamakkaraa
• Ke pannaripäivä

Puh.  03 476 3399
Kautunkaarre 10, 34600 RUOVESI

P. 03 474 0040 • www.vk-motors.fi
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PELAAJAESITTELYT

#1 – Ville Suoranta
Vaikka Villen jääkiekkoura 
alkoi  8-vuotiaana Ari Lit-
masen valmennuksessa 
KPK:ssa kenttäpelaajana, 
niin siirtyi hän maalivah-
diksi  sukuvelvoitteesta 
jo E-junioreissa. Ulkojäil-
lä Ville alkoi viihtyä  vas-
ta vähän vanhempana 
juniorina, jossa oli silloin 
tällöin myös maalivahti-
na. RuoSkA:an Ville siirtyi 
nuorempana C-juniori-
na. Tie Ruovedeltä jatkui 
Tapparaan kahdeksi kau-

deksi, jossa hän pääsi näkemään kuinka raakaa 
työtä jääkiekko on. Tiukimpina harjoittelujaksoi-
na oli kaksi jääharjoitusta ja kaksi kuivaharjoitus-
ta päivässä. Parhaimpana muistona Tampereelta 
jäi Playoff-huuma C-junioreista. Kaulaan ripustet-

#25 – Ville Mäkinen
Ville aloitti jääkiekkoilun kenttäpelaajana 
RuoSkA:n Leijonaliigajoukkueessa 7-vuotiaana, 
mutta siirtyi E-junioreissa valmentaja Juha Saari-
lahden innoittamana maalivahdiksi.

– Kävi nopeasti ilmi että olin tolppien välissä pal-
jon hyödyllisempi kuin seisoskelemassa keskiym-
pyrässä, Ville kommentoi leikkisästi siirtymistään 
maalivahdiksi.

Ruoveden urheilukentän ulkojää on Villellekin 
hyvin tuttu paikka, mutta hän muistelee katulät-
kän olleen nuorena vielä suositumpaa ajanvietet-
tä jääkiekkoharjoitusten ohessa.  Juniorivuosilta 
mieleen on jäänyt C-juniorikausi, jolloin Ville oli 
yksin joukkueen maalivahtina. Myös maalivahdit 
kehittyvät pelaamalla ja tuolla kaudella Ville teki 
ehkä tähän mennessä suurimman kehitysaske-
leensa. Jo B-junioreissa Ville oli vakiokasvo edus-
tusjoukkueen kokoonpanossa. Lähes koko viime 
kausi meni piloille juniorivuosina tulleen kyynär-
päävamman takia, mutta tällä kaudella Ville on 
pystynyt jo tiukasti haastamaan viime kauden yk-
kösmaalivahti Tomi Mäkistä. Tasainen maalivahtit-

tiinkin kauden 2011-2012 päätteeksi  SM-hopea-
mitalit.

Täksi kaudeksi Ville teki paluun RuoSkA:an ja opiske-
lu jatkuu Ruoveden lukiossa. Paluun Ruovedelle hän 
näki luontevana ratkaisuna, sillä yksin elämisen, kou-
lun ja suurten harjoitusmäärien yhteensovittami-
nen ei enää houkuttanut. Junioreille Ville haluaakin 
sanoa, ettei sillä  ole loppujen lopuksi mitään väliä 
mitä seuraa edustaa junioreissa. Loppujen lopuksi 
se on itsestä kiinni mikäli haluaa kehittyä pelaajana. 
Tärkeää on keskittyä harjoittelemaan tosissaan aina 
kun astuu kaukaloon tai tekee kuivaharjoitteita. Per-
he on myös tärkeä tukiverkosto, jotta myös esimer-
kiksi koulu tulee hoidettua. Koulun  merkitystä ei 
sovi unohtaa, sillä vaikka jääkiekko olisikin tärkeä osa 
elämää niin kaikkien huippujääkiekkoilijoidenkin ura 
loppuu ennemmin tai myöhemmin. Jääkiekosta ja 
muusta huippu-urheilusta on lukuisia surullisia tari-
noita siitä, kuinka urheilun jättämää tyhjiötä ei on-
nistuta täyttämään. Jääkiekko voi olla isoosa elämää, 
mutta se ei saa olla ainut osa.

roikka onkin potki-
nut kaikkia kolmea 
maalivahtia hurjas-
ti eteenpäin.

Tulevaisuus on Vil-
lellä vielä osittain 
hämärän peitossa. 
Tällä hetkellä hä-
nellä on viimeinen 
vuosi meneillään 
Ruoveden lukiossa 
ja ensi kaudella Vil-
le makoilee armei-
jan punkissa. Armeijan jälkeinen opiskelupaikka 
ratkaisee kuitenkin paljon jatkuuko ura RuoSkA:ssa 
vai jossain muualla. Halu jatkaa Ruovedellä on kui-
tenkin kova.

– Haluaisin ehdottomasti pelata täällä lukion jäl-
keenkin. Joukkue, henki ja koutsit ovat loistavia. Ja 
muutenkin koko organisaatio toimii hienosti.
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#31 – Tomi Mäkinen
Tomi on ollut maalivahti jo ihan ensimmäisistä pi-
hapeleistä alkaen. Maalivahtina toimiminen suuri-
ne varusteineen kiehtoi jo sinänsä, mutta maaliin 
hän joutui myös osittain siitä syystä ettäoli piha-
peleissä nuorimpien joukossa. Ilmeisesti inno-
kasta poikaa ei haluttu ”sotkemaan” vanhempien 
kollien pelejä kenttäpelaajana.  Joukkueeseen tuli 
liityttyä Orivedellä jo kuuden vanhana ja pysyvästi 
maalivahti Tomista tuli kahdeksan vuotiaana. Paras 
muisto junioriajoilta oli Volvo-turnauksen voitto 
ja valinta turnauksen tähdistökentälliseen.  Uran 
alkuaikoina varusteeteivät aina olleet viimeisen 
päälle, mutta rymyäminen vanhoilla painavilla va-
rusteilla kasvatti luonnetta. Vuosien kuluessa va-
rusteita alettiin päivittelemään, josta kiitos kuuluu 
isä Reijo Mäkiselle.

Kuluva kausi on Tomille kolmas Ruovedellä. Syitä 
miksi huikean viime kauden jälkeen pelit jatkuvat 
yhä Ruovedellä on monia.

Viime kausi kokonaisuudessaan oli joukkueel-

ta erinomainen. Jouk-
kuehenki on loistava ja 
meininki on muutenkin 
huikeaa, mutta suurin yk-
sittäinen syy jatkamiseen 
on varmasti valmennus. 
Maalivahtivalmenta-
ja Jussi Suoranta on tosi 
motivoitunut hommaan-
sa ja häneltä tulee koko 
ajan hyviä vinkkejä, miten 
voin kehittää pelaamis-
tani.

# 2 – Mikko Keskinen
Mikko muistelee ensimmäiseen valmennusryh-
määnsä kuuluneen Hannu Vilénin lisäksi Heikki 
Hurstin ja Marko Kaurasen. Kiekkoura alkoi kaudel-
la 1993-1994 RuoSkA:ssa. Talvisin Mustajärvellä ei 
Keskisen mukaan ollut mitään muuta tekemistä 
kuin pyöriä ulkojäällä, joten pieni ulkojää Mustajär-
ven koulun pihassa oli ahkerassa käytössä.

– Siellä tuli kyllä vietettyä paljon aikaa talvella. 
Huippupelejähän siellä tuli hinkattua illasta toi-
seen.

Keskisen ura joukkueessa alkoi hyökkääjänä, mutta 
Huillan Kimmo siirsi hänet puolustukseen. Mikko 
koki kantapään kautta juniorina, miten ristikkoa ei 
kannata kiinnittää kypärään.

– Sain Hervannan jäähallissa pelatussa pelissä ko-
van avojään pommin. Olin fiksuna laittanut kypä-
rän ristikon kiinni vähän liian pitkillä pulteilla, joten 
otsaan jäi pienet muistot siitä pelistä..

Keskinen kuuluu joukkueen esimerkillisimpiin pe-
laajiin. Herra hoitaa omat hommansa harjoituk-

sesta ja pelistä toiseen viimeisen päälle. Mikko on 
myös joukkueen tunnollisimpia harjoittelijoita kau-
kalon ulkopuolella.
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#3 – Jussi Kujala
Jussi aloitti jääkiekon RuoSkA:n F-junioreissa Maa-
ilmanmestaruusvuonna 1995. Ensimmäisenä val-
mentajana hänelläkin toimi legendaarinen Hannu 
”Hobby” Vilén. Visuvedeltä kotoisin oleva Jussi viet-
ti juniorina paljon aikaa Visuveden ulkokaukalolla, 
jossa kentänhoitaja Elo piti jään yhtä hyvässä kun-
nossa kuin jäähallissa.

Jussi aloitti uransa 
hyökkääjänä, mut-
ta Tapparaan siir-
ryttäessä pelipaikka 
vaihtui puolusta-
jaksi. Tapparasn 
junioireissa tuli pe-
lattua neljä kautta, 
joista ensimmäi-
nen varakaptee-
nina ja kolme vii-
meistä kapteenina. 
Jussi tuokin johta-
juutta ja esimerkilli-
syyttä edustusjouk-

#4 – Santeri Rouhiainen
Santerin kiekkoharrastus 
alkoi vuonna 2006 hänen 
ollessaan 10-vuotias. En-
simmäisinä valmentajina 
toimi trio Juha Saarilahti, 
Juha Lassila ja Kari Aho-
nen. Santeri oli käynyt en-
nen joukkueeseen liitty-
mistä ahkerasti ulkojäillä, 
mutta innostus ulkojäihin 
hieman laantui kun tuli 
totuttua jäähallin hyviin 
olosuhteisiin.

Santerin loistavan ranne-
laukauksen tausta lienee 

siinä, että ulkojäillä hän on tykännyt enemmän 
laukoa kuin pelailla. Kesäisin rannelaukausta on 
tullut harjoiteltua myös levyltä laukomalla. Sante-
ri  muistaa tarkkailleensa RuoSkA:n edustusjouk-
kueessakin pelannutta Markus Pälvimaata tarkoin. 

Santerin pelityyli muistuttaakin Markusta, 
vaikkei Santerin fysiikka olekaan aivan kuntoih-
meenäkin tunnetun idolinsa tasolla. Pälvimaa on 
muuten RuoSkA:n edustuksen historiassa  
ainut, kuka on pystynyt voittamaan kapteeni Lei-
nosen 3000 metrin juoksutestissä.

Jääkiekon ohella Santeri on harrastanut pesäpal-
loa, josta ontarttunut jääkiekkoon refleksinomaiset 
kiekkojen blokkaamiset kädellä. Jääkiekkoa Santeri 
pitää hyvänä ja monipuolisena harrastuksena, jota  
hän haluaisi jatkaa myös lukion jälkeenkin ja mie-
lellään RuoSkA:ssa.

–Junioireille haluan sanoa, että pysykää lajin paris-
sa vaikka välillä olisikin vähän tuskaisempaa. Sama 
pätee myös katsojiin,toivottavasti käytte peleissä 
vaikkei peli ei aina ihan kulkisikaan.

kueeseen. Vuodesta 2000 yhtäjaksoisesti RuoSkA:a 
edustanut Jussi muistaa hyvin tarkasti kuinka 
hienoa oli pelata vuotta vanhemman Ville Aho-
sen kanssa samassa joukkueessa. Hockey Nightin 
viikon junioriksi valittu Ville oli tuolloin melkein-
pä julkkispelaaja. Aikanaan paikallisena idolina oli 
myös Jesse Nenonen, jonka maalintekotaito on 
jäänyt pysyvästi mieleen.

Junioreille tärkein neuvo on nauttia lajista.

– Jääkiekko voi harrastaa ja harjoitella monella ta-
valla. Käykää jäillä, etenkin ulkojäillä, niin paljon 
kuin mahdollista. Mutta tärkeintä on pitää haus-
kaa!
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#5 – Aku Tervala
Visuvesiläinen Aku aloitti jääkiekon RuoSkA:ssa Jar-
mo Järvisen valmennuksessa. Tervalalta löytyy pe-
säpallon lisäksi vähän erikoisempaakin lajitaustaa, 
sillä Aku on nuorempana harrastanut itsepuolus-
tuslaji Han Moo Doo:ta ja haitarin soittoa.  Isto Tuh-
kanen veti Han Moo Doo:ta Visuveden Nuoriso-
seuraintalolla ja Akulla löytyy lajista mm. SM-mitali. 
Jääkiekkoa hän kiittää siitä että se ”pelasti”  
muusikon uralta.

– Saattaisin soittaa vaikka Kultaisessa harmonikas-
sa. Bravuuribiisi harmonikalla oli Uralin Pihlaja, se 
menee vielä tänäkin päivänä!

Aku oli kaksi kautta täysin pelaamatta pitkäaikais-
ten polvivaivojen takia, mutta nyt vammat ovat 
historiaa. Paluu oli odotettua helpompi.

-Kesällä ekoissa reeneissä paino aika paljon ja tun-
tui että olin joka tilanteessa myöhässä, mutta kun 
jääkertoja alkoi kertyä niin jossain vaiheessa tun-
tui jo siltä etten olisi pitänyt taukoa ollenkaan. Ke-
hotankin kokeilemaan paluuta, jos vähänkin siltä 
tuntuu!

Junnuista Aku 
muistaa C-92-po-
rukalla tehdyn 
turnausmatkan 
Piispalaan. Tur-
naus toimi jouk-
kueelle kauden 
päätösmatkana, 
joten pojat päät-
tivät ottaa yhte-
näisen hiustyylin 
turnaukseen.

– Päätettiin värjätä hiukset RuoSkA:n väreihinsiten, 
että reunalta värjätään vaaleaksi ja keskeltä mus-
taksi. No tällaisena ruskeaverikkönä ajattelin, että 
toisinpäin voisi olla parempi ja värjäsin ainoastaan 
keskeltä vaaleaksi. Silloin kyllä hävetti kulkea ilman 
hattua ihmisten ilmoilla, mutta onneksi en ollut ai-
nut ”epäonnistuja”. Maunun Jaakko nimittäin värjä-
si pelkät pulisongit. No olipahan ainakin hauskaa!
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# 6 – Oskari Asikainen
Jääkiekkoharjoituksissa 
Oskari kävi ensimmäisen 
kerran seitsemän vanha-
na. Hänelläkin ensimmäi-
senä valmennustroikka-
na oliJuha Saarilahti, Juha 
Lassila ja Kari Ahonen. 
Väärinmajan ulkokaukalo 
oli Oskarillekin hyvin tut-
tu paikka, jossa tuli tah-
kottua jääkauden alusta 
loppuun. Väärinmajan 
ala-asteellahan pojat ky-
syivät erityisluvan opetta-
jilta luistimien pitämiseen 
myös oppitunneilla, jottei 

välitunneista kuluisi turhaan aikaa hukkaan luistin-
ten kiristämiseen. Pian alkoi tulla kuitenkin siivoo-
jilta palautetta teräsuojien kumiosien jättämistä 
jäljistä. Valmentaja Saarilahti neuvoikin poikia puoli 
leikillään laittamaan valkoista erkkaria kumiosien 
päälle, jottei jälkiä jäisi. Ja pojathan laittoivat, joten 

jääaika myös koulupäivien aikana saatiin maksi-
moitua.

Ensimmäisinä juniorivuosina Oskari kokeili kaik-
kia pelipaikkoja maalivahdista hyökkääjään, mutta 
ajan mittaan pelipaikaksi vakiintui puolustaja. Ju-
nioriaikoina hän muistelee seuranneen vanhem-
missa junioreissa pelannutta Sauli Tourosta tarkoin. 
Tällä kaudella Oskari onkin nähty useasti esikuvan-
sa pakkiparina. Junioreille neuvo on yksinkertai-
nen:

– Käykää ulkojäillä ja vapaavuoroilla niin paljon 
kuin vaan on mahdollista, koska siellä kehittyy jää-
kiekossa tärkeät henkilökohtaiset taidot.

Tulevaisuus Oskarilla on vielä hämärän peitos-
sa. Tämän lukukauden tavoitteena on valmistua 
Ruoveden lukiosta, mutta sen jälkeen kaikki on 
avointa. Yksi asia on kuitenkin varma: Jääkiekkou-
ra jatkuu.

# 7 – Aleksi Haukijärvi
Kurulainen abiturient-
ti pelaa toista kauttaan 
RuoSkA:n edustusjouk-
kueessa. Joukkueen kes-
kuudessa hyvin pidetyllä 
Aleksilla on kiekkoural-
taan kokemusta myös 
Pohjois-Amerikan kauka-
loista. Aleksi lähti nimit-
täin vaihto-oppilaaksi en-
simmäisen lukiovuotensa 
jälkeen Amerikan Yhdys-
valtoihin Denverin osaval-
tioon Coloradoon. Foun-
tain Valleyn School:ssa 
vierähti yksi vuosi.

– Vuoden aikana tuli paljon haasteita, mutta niistä 
selvittiin kuitenkin kunnialla.  Lähteminen oli iso 
päätös, mutta sen mahdollistamisesta kiitos kuulu 
vanhemmilleni.

Aleksin mennessä Coloradoon oli koulussa vielä 
meneillään niin sanottu kesäkausi, mikä tarkoitti 
sitä ettei jääkiekkokausi ollut vielä alkanut. Jääkiek-
kojoukkueen valmentaja suositteli jääkiekkoilijoille  

eurooppalaista jalkapalloa, joten Aleksi päättikin 
hakea koulun jalkapallojoukkueeseen. Sinne hän 
pääsikin pelipaikan ollessa keskuspuolustaja. Jalka-
pallokausi kesti muutaman kuukauden, jonka jäl-
keen alkoi jääkiekkokausi.

– Tottakai jääkiekkojoukkueeseenkin piti lunastaa 
paikka, jossa myös onnistuin. Amerikkalainen ju-
niorilätkäkulttuuri on uskomatonta. Sitä fiilistä on 
vaikea sanoin kuvailla, kun pelaat oman koulun 
edessä. Vieraspeleihinkin lähti aina koululta fani-
bussi, se toi pelaamiseen ihan uutta virtaa. Jouk-
kuehenki ja joukkue oli kaikki kaikessa. Joukkueen 
kanssa oltiin kaikki mahdollinen aika, koska kaikki 
pelaajat asuivat koululla. Lätkäjätkät olivat koululla 
hyvässä suosiossa.

Aleksin ja Fountain Valley School:in kiekkokausi su-
juikin loistavasti, vaikka joukkueen pelit päättyivät 
pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella.

– Peli oli melko fyysistä, mutta ei nopeudeltaan 
Suomen II-divisioonan tasoa. Lähteminen vaatii 
jonkun verran rahaa, mutta suosittelen sitä vilpit-
tömästi. Tuota vuotta en unohda ikinä!
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#8 – Kalle Peltonen
Meneillään oleva kausi on KiePo-kasvatti Peltosel-
le viides RuoSkA:n edustusjoukkueessa. Tampe-
reella nykyisin opiskeleva mies on näiden viiden 
vuoden aikana suorittanut varusmiespalveluksen, 
lukenut pääsykokeisiin ja opiskelee parhaillaan kol-
matta vuotta lääketiedettä Tampereen yliopistos-
sa.  Pelaamisen hän ei näe millään tavoin haittaa-
van opiskeluja.

– Päinvastoin. Ei elämä saa olla pelkkää työtä tai 
opiskelua. Ja esimerkiksi armeijan aikana harmai-
den rutiinit unohtuivat parhaiten jäähallilla. Lomil-
le lähtöä tehdessä suurin osa kiiruhti kaljakaup-
paan, mutta minulla oli kiire harjoituksiin.  Eron 
kyllä sitten huomasi sunnuntai-iltana, kun palailtiin 
kasarmille.

Kulkeminen onnistuu muiden Tampereella asuvi-
en kyydissä, vaikkei Kallella olekaan omaa autoa 
käytössä. Joidenkin mielestä pitkähköä matkaa 
hän ei näe suurena miinuksena.

– Kyllähän tuohon 
matkaan menee 
vajaa tunti suun-
taansa, mutta har-
joitusajat ovat niin 
paljon parempia 

kuin Tampereen alueen joukkueissa. Ja onhan täs-
sä muodostunu niin hyviä kaverisuhteitakin vuosi-
en mittaan, että mielellään sitä käy kuuntelemassa 
jätkien juttuja. Jäällä tietenkin hommat tehdään 
sopivan tosissaan, mutta harvemmin sitä on tar-
vinnut otsa rypyssä lähteä takaisin Tampereelle. 
Vielä kun joukkueenjohto, huolto ja valmennus on 
ollut aina huippuluokkaa niin eipä tässä ole tarvin-
nut muita vaihtoehtoja edes miettiä.

Palvelemme:
Ma-pe 7-21
La 7-18
Su 12-21

KAUPPIAS HOITAA HOMMAN

RUOVESI
Urheilutie 1, 34600 Ruovesi, 
Puh. 03-4762908
paula.pelkonen@k-market.com

RUOVESI
Urheilutie 1, 34600 RUOVESI

KAUPPIAS HOITAA 
HOmmAn

Puh. 03 476 2908
paula.pelkonen@k-market.com
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S market 1/1

Tankkaa jääkaappisi
edullisemmin!

www.abcasemat.fi

RUOVESI

Mitä enemmän 
tankkaat ABC:llä, 
sitä suuremmaksi 
bonuskertymäsi 
kasvaa ja sitä 

edullisemmaksi 
esim. ruoka-

ostoksesi 
tulevat.

Bonusta myös 

venetankkaus-

asemalta!

RUOVESI 
Ruovedentie 38

puh. 010 767 1570
puhelun hinta 

0,0828 €/puhelu + 0,1199 €/min

S-market on tutkitusti edullinen ja 
tunnetusti laadukas ruokakauppa

Palvelemme ma–pe 8–21, la 8–18, su 12–18 

Lisätietoja
www.pirkanmaanosuuskauppa.fi

Bonusta 
jopa 5 %
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#10 – Joni Ruohomäki
Jääkiekko tuli RuoSkA:n alkukauden tähtipelaa-
jan lajivalikoimaan vasta kymmenen vanhana. Jo-
nia oli kyllä isä Kain välitykselläyritetty houkutel-
la KPK:n junioireihin jo ennen sitäkin, mutta Joni 
päätti hypätä kehiin vasta isolle kentälle.  Ennen 
jääkiekkouran alkua Joni harrasti aktiivisesti yleis-
urheilua ja jalkapalloa, mikä helpotti rakettimais-
ta kehitystä myös jääkiekkoilijana. Yleisurheilussa 
lajivalikoima oli monipuolinen, joskin nopeutta ja 
kimmoisuutta vaativat lajit sujuivat parhaiten.

– Päälajeina oli yleisurheilu-uran loppuvaiheessa 
60-metrin sileä, pituushyppy, keihäänheitto ja kuu-
lantyöntö.

Jonin on tänäkin päivänä yllättävänkova teki-
jä yleisurheilussa. Nimittäin hänen reilun vuo-
den takaisella 7-ottelutuloksella oltaisiin lähellä 
palkintopallisijoja jopa Kalevan kisoissa. Tietenkin 
osallistuminen kisoihin edellyttäisi sukupuolen-
vaihtoleikkausta..

Jalkapallo on säilynyt Jonin kesäisenä harrastuk-
sena, ja hän onkin Mäntän Valon monivuotinen 

maalikuningas. 
Nopeuden lisäksi 
vahvuutena jalka-
pallossa on moni-
puolisuus maalinte-
kijänä. Molempien 
tasavahvojen jal-
kojen lisäksi hän 
pystyy viimeistele-
mään myös pääl-
lään.

Jääkiekkoilijana Joni on kehittynyt paremmaksi 
kausi kaudelta. Vaikka pistekeskiarvo pysyi ensim-
mäisinä neljänä kautena samalla tasolla, niin ke-
hittyi Joni kokonaisvaltaisesti jääkiekkoilijana mer-
kittäviä askelia. Tänä syksynä miehen potentiaalia 
on saatu vihdoin ulosmitattua. Lieneekö sattumaa 
isä Kai Ruohomäen siirtyminen penkin taakse täksi 
kaudeksi?

#11 – Pasi Kortesniemi
Kortesniemen ensimmäiseksi juniorijoukkueek-
si valikoitui Peltolammin Ilves, koska perhe asui 
vielä tuolloin Tampereen suunnalla. Pasin ollessa 
neljännellä luokalla oli edessä muutto Ruovedelle 
jaseura vaihtui RuoSkA:ksi. Ensimmäinen valmen-
taja Atleeteissa oli Jukka Majala. Majalan pitämis-
tä oheisharjoitteluista Pasille on jäänyt erityisesti 
mieleen se kun Jukka näytti pojille vauhdittoman 
tasaloikan saloja. Ulkojäillä Pasikin viihtyi pienes-
tä pitäen.

– Asuttiin vielä Sääksjärvellä ja paikalliselta ulko-
jäältä sammui valot minun mielestä liian aikaisin. 
No Sirkku-äiti laittoi auton valot päälle kentän vie-
reen ja meni sitten takaisin maalivahdiksi.

Ensimmäisen kerran edustusjoukkueessa Pasi 
esiintyi C-junnuikäisenä 90-luvun loppupuolel-
la. Suurimman osan junioriajoista Pasi pelasi vieä 
silloin, kun Ruovedellä ei ollut omaa jäähallia. Ree-
neissä ennen ulkojääkautta käytiin Parkanossa. 
Silloin jäällä oli lähestulkoon koko seuran kaikki 
juniorit yhtä aikaa. Parkanon reissuilta mieleen on 

jäänyt erityisesti äidin 
tekemät evässämpylät, 
jotka ”Skikke”-Kinnunen 
söi Pasin puolesta.

Pasi tunnetaan moni-
puolisena palloilulah-
jakkuutena. Ilmiömäiset 
palloilutaidot ja pelisil-
mä ovatkin kehittyneet 
pelaamalla. Ja pelaami-
nen onkin Pasin intohimo.

– Pallopelejä on tullut pelattua laidasta laitaan. 
Kaikkea on kokeiltu mitä on vaan ollut mahdollis-
ta kokeilla.

Kesäisin Kortesniemi käy ahkerasti pelaamassa gol-
fia. Viime keväänä Pasi intoutui myös CrossFitistä, 
joka monipuolisuutensa ansiosta soveltuu erin-
omaisesti jääkiekkoilijoiden oheisharjoitteluksi.
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#12 – Eetu Selkee
Selkeen veljeksien 
keskimmäinen painos 
Eetu lähti isoveli-Kal-
len mukaan RuoSkA:n 
kiekkokouluun Pent-
tisen Kimmon oppiin 
jo 3-vuotiaana. Pie-
nimmätkin pelipai-
dat olivat Eetulle kuin 
mekkoja, joten pieni 
vipeltäjä oli huvitta-
vaa seurattavaa jäällä. 
Kilpailu veljesten välil-
lä on ollut Selviikissä 
aika ajoin melko hur-
jaakin taistelua. Pikku-
veljenä pärjääminen 

isoveljelle vaatikin Eetulta sisua, joka näkyy ainakin 
kaukalossa vielä tänäkin päivänä.

– Kyllähän me Kallen kanssa käytiin aina silloin täl-
löin ulkojäillä kylällä, mutta kiihkeimmät pelit oli 
kotipihassa.

Juniorivuosilta on paljon hyviä muistoja. Yksi par-
haista on Ilveksen paidasta, kun hän osallistui Il-
veksen mukana Turussa järjestettyyn junioriturna-
ukseen. Pelipaikkana toimi Elysée-areena nimeä 
vielä silloin kantanut pyhättö. Mieleen jäi erityisesti 
ajassa 59.59 tehty 4-3-voittomaali.

Tammikuussa Eetulla on edessä harmaa arki Paro-
lannummella Panssariprikaatin palveluksessa. Hän 
haaveilee pääsevänsä sotilaspoliisiksi.

-Pyrin käymään armeijasta reeneissä ja peleissä 
niin usein kuin se vain on mahdollista. Alkuun se 
ainakin tulee olemaan hankalaa. Hengessä ollaan 
kuitenkin vahvasti mukana!

Armeijan jälkeen tavoitteena on löytää vaimo ja 
hakea kouluun, vaikka tällä hetkellä Eetu ei tiedä 
minne päin tai mille alalle hän on suuntaamassa. 
Hän toivoo koulun löytyvän läheltä Ruovettä, jotta 
voisi jatkaa pelaamista RuoSkA:ssa.-Meillä on pirun 
hyvä joukkue, enkä ole varma haluaisinko missään 
muualla edes pelata.

Autamme Sinua huolehtimaan metsäsi hyvinvoinnista.
• puukauppa –  kaikki puutavaralajit
• kaikki metsänhoitotyöt

Kysy lisää metsäasiakasvastaavaltasi.
JUSSI SALMELA, Ruovesi, puh. 0204 16 0424
jussi.salmela@upm.com

OLLI KUKKANEN, Kuru, puh. 0204 16 0676
olli.kukkanen@upm.com

www.metsämaailma.fi 
TEHDÄÄN YHDESSÄ TOIVEIDESI METSÄ.

SINÄ PÄÄTÄT 
MILLAISEN METSÄN 
HALUAT

UPM METSÄ
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# 13 – Sauli Touronen
Kiekkoura alkoi RuoSkA:ssa jäähallin valmistumis-
vuonna 1997 Jukka Majalan valmennuksessa. Hän 
oli asettanut kriteeriksi sen että luistelemaan täy-
tyy oppia ennen kuin voi mennä seuraan pelaa-
maan.

– Todellisuudessa harrastus alkoi ulkojäiltä. Ensim-
mäiset kiekkovarusteet olivat isä-Maurin perintöä 
Virtu HT:n ajoilta 1970-80-luvulta, niitä tuli puettua 
päälle pikkukillinäja leikittiin jääkiekkoilijaa. Ensim-
mäiset luistimet oli Chicago-merkkiset, joilla men-
tiin pari vuotta kunnes sain joltain Vilenin ”Hob-
byn” pojista käytetyt Bauerit. Junioiriajoilta mieleen 
on jäänyt C-junnuvuodet -90-porukalla. Meillä oli 
hyvä porukka pelaajia, valmentajia ja taustajouk-
koja myöten. Pelattiin kolmella eri sarjatasolla sen 
kauden aikana ja kierrettiin ympäri Suomea joka 
viikonloppu. Joukkueessa oli hyvä tekemisen mei-
ninki ja peli kulki.

Saulilla on selvä näkemys miten voi kehittyä hy-
väksi pelaajaksi:
– Joukkueharjoitukset eivät yksistään riitä. Muun 
muassalajitaitoja (luistelu, kiekonhallinta, syöttämi-
nen, laukaus) täytyy harjoitella tuplasti enemmän 
vielä omalla ajalla, jos haluaa dominoida peleissä. 
Jääkiekko on hyvä harrastus, koska se on todella 
monipuolinen urheilulaji. Peli itsessään vaatii voi-
maa, nopeutta, kestävyyttä, taitoa, älykkyyttä sekä 
lukemattomasti kaikkea muuta. Jääkiekon lajihar-
joitukset, oheisharjoitukset ja pelit antavat myös 
hyvän pohjan elämälle. Jääkiekko kehittää moto-
risia perustaitoja, lajitaitoja, pelitaitoja, fysiikkaa, 
omaa ajattelua, sosiaalisia taitoja, henkistä kanttia 

sekä luonnetta. Siis lä-
hes kaikkea mitä elä-
mässä tarvitsee!

Yläasteen jälkeen Sauli 
meni Ruoveden luki-
oon, jossa Sauli viihtyi 
vain vuoden jonka jäl-
keen hän päätti hakea 
Varalan urheiluopistoon 
Liikunnanohjauksen 
perustutkinnolle. Hän 
pääsi sisään ja syksyllä 
2007 alkoi matka urheilun ammattilaiseksi. Koulu 
Varalassa kesti kolme vuotta ja Sauli valmistui 2010 
liikuntaneuvojaksi. Heti koulun loputtua oli edes-
sä armeija, jonka jälkeen hän keväällä 2011 haki 
Vierumäelle Haaga-Helian ammattikorkeakouluun 
opiskelemaan Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus-
ohjelmaan.

– Pääsin sisään ja Vierumäellä on nyt vierähtänyt 
kaksi ja puoli vuotta. Ensi keväänä olisi tarkoitus 
valmistua ammattinimikkeellä Liikunnanohjaa-
ja (AMK). Tällä hetkellä opiskeluiden ohessa ve-
dän Ruoveden kunnassa Liikkuva koulu-hanketta. 
Hankkeen tarkoituksena on lisätä oppilaiden fyy-
sistä aktiivisuutta koulupäivän aikana eli koulupäi-
västä yritetään tehdä liikkuvampaa. Minun teh-
tävänä on siis toimia hankkeen koordinaattorina 
sekä keksiä keinoja liikunnan lisäämiseksi ja käydä 
itse ohjaamassa erilaisia liikuntatuokioita Ruove-
den kouluissa.

Kuljetusliike 
Keijo Rantanen

050 3319810

Vihtori Salonen  
toivottaa 

hyvää pelikautta 
joukkuetovereilleen 

ja muille 
Ruoskan pelaajille

KANTO-KURUN 
“ministeri”
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#14 – Aleksi Saarilahti
Aleksi aloitti kiekkoilun Atleeteissa vuonna 2001 
ollessaan 5-vuotias. Harrastuksiin vuosien varrella 
on kuulunut peruspallopelien lisäksi rata-ammun-
ta, joka on jäänytkin jääkiekon ohelle. Tälle Väärin-
majan luonnonlahjakkuudelle viime kaudet ovat 
olleet loukkaantumisten suhteen erittäin epäonni-
sia, sillä edellinen sarjaottelu on syksyltä 2011.

– Loukkaantumisia on toden totta ollut. Syksyllä 
2011 sattunut polvivamma on haittanut siitä asti 
pelaamista ja muuta urheilua. Se täytyy kuitenkin 
muistaa että jokaiselle loukkaantumisia tulee jos-
sain vaiheessa ”uraa”, toisille enemmän ja taas toi-
sille vähemmän. Loukkaantumiseni ovat kuitenkin 
tehneet minusta paljon vahvemman henkisesti! 
Osaan suhtautua positiivisesti loukkaantumisiin ja 
isoin oppimani asia on terveiden päivien arvosta-
minen, koska ei ole  
itsestään selvää että on terve ja pelikunnossa. 
Loukkaantuminen voi tapahtua koska vaan! Louk-
kaantumisista toipumista on helpottanut joukku-
een ja perheen tuki! Muille jotka kärsivät louk-
kaantumisista haluan sanoa, että tulette olemaan 
varmasti todella paljon henkisesti vahvempia kun 

palaatte taas kau-
kaloon.

Aleksille on jäänyt 
kiekkovuosien var-
relta mieleen eräs 
jäynä, jonka hän 
suoritti vieraspe-
lissä.

– Teippasin käsi-
suihkun napin pohjaan ja asensin sen niin, että se 
osoittaa käsienpesijää kohden. Aluksi idea tuntui 
hauskalta,mutta sitten koppiin tuli meidän silloi-
nen huoltaja Jussi Heinonen. No 
sillähän kastui housut ihan täysin läpimäräksi. Huu-
toakin tuli aikalailla. No lupasin hyvittää jäynän 
Jussille.

Kunhan Aleksi saa vain paikat kuntoon, niin on 
varmaa että hänestä tullaan kuulemaan vielä vä-
hintään paikallisissa kiekkopiireissä. Täytyy myös 
muistaa että kiekkokausia Aleksilla on vielä selvästi  
enemmän edessä kuin takana.

#15 – Jani Leinonen
Seuraikoni Leinosen ensim-
mäiset luistimet olivat isosis-
kolta saadut neljä numeroa 
liian isot punaiset kauno-
luistimet.  Luistinten liian 
suuri koko ei haitannut, kun 
jalkaan vedettiin kolmet vil-
lasukat. Jalan kasvaessa vil-
lasukkien määrää vähennet-
tiin ja näin homma toimikin 
hienosti ensimmäiset talvet. 
RuoSkA:n junioreihin Hannu 
Vilénin valmennukseen Jani 
liittyi 7-vuotiaana vuonna 
1982.

Jos RuoSkA:n edustuksen pelaajilla ylipäätään on 
monipuolinen urheilutausta, niin Leinosella urheilu-
tausta on todella monipuolinen.

– Harrastuksia oli paljon. Piirin mestaruuksia voitin 
kestävyysjuoksussa, moukarin heitossa ja seiväshy-
pyssä sekä siinä sivussa tuli harrastettua melkeinpä 
kaikkia muita yleisurheilulajeja. Pesäpalloa, jalkapal-

loa ja tennistä tuli kokeiltua. Talvella jopa hiihto kuu-
lui ohjelmistoon. Käytännössä kaikkea tuli kokeiltua 
paitsi uppopalloa!

– Jääkiekko on sen takia hyvä harrastus, koska se 
vaatii niin monipuolisia lajitaitoja kuin myös fyysi-
siäkin ominaisuuksia. Näistä voisi mainita esimerkik-
si kestävyyden, nopeuden, ketteryyden ja  voiman. 
Tämän takia kesäharjoittelu on todella monipuolista.
Lisäksi joukkueessa toimiminen antaa paljon hyviä 
kavereita ja opettaa toimimaan ryhmässä.

Kirkonkylän ulkojäällä Jani seurasi tarkkaan Pulkan 
Jannen ja Ruohomäen Kain otteita. Molempien pe-
lureiden kanssa hänellä oli kunnia pelata KiePo:n 
edustusjoukkueessa ja jälkimmäisen herran valmen-
nukseenkin Leinonen pääsi täksi kaudeksi.

Kausi on Janille noin viidestoista RuoSkA:n riveissä, 
mutta välillä tuli käytyä myös maailmalla.
– Kun muutettiin tänne perheen kanssa takaisin niin 
RuoSkA tuntui luonnolliselta valinnalta, vaikka pe-
laaminen Tampereella esimerkiksi KooVee:ssa kyllä 
houkutti.
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# 16 – Olli Ahonen
Ahosen insinööriveljeksistä nuorempi valmistui 
viime keväänä rakennusinsinööriksi Tampereen 
Ammattikorkeakoulusta. Työpaikka löytyi välittö-
mästi pirkanmaalaisesta rakennusyhtiöstä. Ennen  
Ammatikorkeakoulua Olli kävi Kuortaneella Urhei-
lulukion.

– Olin Urheilulukiossa jääkiekkopuolella. Kaksi en-
simmäistä lukiovuotta pelasin Seinäjoella S-kiekos-
sa ja viimeiseksi vuodeksi siirryin RuoSkA:n edus-
tukseen. Lukio itsessään oli todella rankka, mutta  
mielekäs kokemus. Jääharjoituksia oli noin seit-
semän kertaa viikossa, jonka päälle oli vielä pelit. 
Silloin tuli elettyä todellista ”Hockey laiffia”, mutta 
hauskaahan se oli. Ainoa huono puoli Kuortanees-
sa on se, ettei siellä ole lähellä mitään Liiga- tai 
Mestistason organisaatioita, joten etenemismah-
dollisuudet ovat vähän huonommat verrattuna 
esimerkiksi Tampereeseen tai Jyväskylään.

Kova harjoittelu Kuortaneella poiki myös tulosta, 
sillä Olli kolkutteli  silloin jopa nuorisomaajoukku-
eiden ovia.

– Kuortaneen luki-
on toisella luokalla 
ollessa kävi sellai-
nen vahinko (?), 
että pääsin suoraan 
ilman karsintoja 
nuorisomaajoukku-
een karsintaleirille, 
josta sitten valittiin 
suoraan ikäistem-

me maajoukkuerinki. Sillä kertaa valintaa ei kuiten-
kaan tullut.

Nuijaharjunkujalta kotoisin olevilla Ahosilla asui 
Koskisen veljekset naapurissa, joten hyvät pelit 
saatiin nopealla varoitusajalla pystyyn.

– Taistot olivat pihapeleissä verisiä. Yleensä joku 
Koskisen tai Ahosen veljeksistä lähti silmähiki va-
luen keräämään kotoa voimia ja palasi sisiintu-
neena pelejä jatkamaan. Potkukelkalla tuli käytyä 
myös urheilukentän kaukalolla.
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# 17 – Mikko Kulju
Kivenheiton päässä Väärinmajan ulkokaukalol-
ta asuva Kulju on viettänyt siellä todennäköisesti 
enemmän aikaa kuin kukaan muu. Kovat pelit sai 
aina pystyyn, kun otti lankapuhelimen kouraan ja 
soitti kaikki Väärinmajan pelimiehet läpi. Mikolla on 
yksi sarjan kovimpia rannelaukauksia. Sen eteen 
hän onkin tehnyt lukemattomia tunteja töitä.

– Levyltä laukomisesta on tullut melkeinpä harras-
tus. Kolme vuotta sitten ostettiin kotiin oikean ko-
koinen maali. Ensimmäisenä iltana lauoin maalin 
verkon puhki. En antanut sen haitata vaan annoin 
lisää painetta maalille. Lauoin sinä kesänä n. 3000 
laukausta, joista 95 prosenttia oli rannelaukauksia. 
Maali meni sen kesän jälkeen takuuseen, koska hit-
sauskin petti. Toissa kesänä en päässyt laukomaan 
ollenkaan, koska selkä reistaili. Täksi kesäksi siivottiin 
kotona konehallinpääty tyhjäksi, jotta sai levyn ja 
maalin sisälle. Vanerilevykin vaihtui muoviseen. Ke-
hitin myös syöttölaitteen, jossa trukkilavan ympä-
rille on pingoitettu polkupyörän sisäkumi. Sen kun 
laittaa levylle niin saa oivia seinäsyöttöjä, jotta voi-
harjoitella suoraa syötöstä laukomista. Tänä kesänä 
tuli lauottua heinäkuusta lähtien päivittäin 50-100 
laukausta pelkästään ranteella, koska lämärit tup-
paavat hajottamaan mailan helpommin. Laukomis-
ta kannattaa harjoitella ja se on myös mukavaa!

Intohimoiseksi harjoittelijaksi tiedetty Mikko on kär-
sinyt parina viime kautena epäonnisista loukkaan-
tumisista. Hieman yllättäen hän paljastaa, että ura 

oli motivaatio-on-
gelmien takia jopa 
katkolla muutama 
vuosi sitten.

– Viidentoista van-
hana kun kausi alkoi 
syksyllä, niin tuntui 
ettei jääkiekko kiin-
nosta sitten yhtään. 
Teki mieli lopettaa.
Siitä kausi kuitenkin 

lähti liikkeelle niin jotenkin se innostus vaan nousi. 
Nyt kun on ollut pitkiä aikoja pois loukkaantumis-
ten takia, niin  motivaatio on kasvanut hemmetisti. 
Lopettaa ei kannata, mutta tauon voi aina pitää!

Mikollakin on todella monipuolinen urheilutausta 
Väärinmajan ”urheilu”-ala-asteelta. Hän on myös in-
tohimoinen tenniksen ystävä.

– Jos saisin valita missä lajissa urheilisin ammattilai-
sena, niin laji olisi tennis. Se on hieno laji myös seu-
rata. Loukkaantumisten aikana innostuin seuraa-
maan tennistä erityisellä tarkkuudella. Tennis on 
tuonut tutuiksi ehkä kaikkein kovimman urheiluse-
lostajan: Jari Hedmanin. Hän elää aina tunteella ja 
sanavalinnat ovat musiikkia korville. Lempipelaa-
jiani ovat argentiinalainen Juan Martin Del Potro ja 
yhdysvaltalainen John Isner.
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# 18 – Lauri Kylkilahti
Keskushyökkääjä Lauri Kylkilahti on jääkiekonsuh-
teen myöhännäisherännyt. Liikunnanopettaja Orjo 
Kolun pakottamana Lauri meni RuoSkA:n reenei-
hin vasta 12-vuotiaana vuonna 2001. Ensimmäisi-
nä valmentajina Jukka Majalan lisäksi oli nykyinen 
joukkuekaveri Ville Ahonen ja viime kaudella edus-
tuksessakin pyörähtänyt Matti Huilla. Lauri laitet-
tiin välittömästi hyökkääjäntontille, koska takaperin 
luistelusta ei meinannut tulla oikein mitään. Kädet, 
pelikäsitys ja laukaus olivat kuitenkin todella hyviä. 
Tämä oli osittain sen ansiota että Lauri pelasi myös 
salibandyä junioreissa ja jopa SM-tasolla.

– Ja tulihan sitä vietettyä runsaasti aikaa Kurun ul-
kojäillä jo ennen kuin liityin joukkueeseen. Junioiri-
vuosilta on jäänyt mieleen B-junioreista eräs tapah-
tuma, joka naurattaa vielä tänäkin päivänä. Yhdellä 
joukkuekaverilla oli muutaman numeron liian isot 
luistimet ja hänellä oli sillä kertaa unohtunut villa-
sukat luistimista. No sitä sitten taklattiin avojäällä ja 
toinen luistin lähti jalasta. Siinä meni molemmilla 
joukkueilla peli hetkeksi sekaisin.

Kurusta kotoisin oleva Lauri on ammatiltaan auto-
asentaja. Työpaikka löytyy Lielahdesta ja asuinpaik-

ka Ylöjärveltä. Viime kaudet ovat olleet epäonnisia 
loukkaantumisten kanssa. Vuosi sitten Lauri meni 
leikkaukseen, josta piti päästä takaisin peleihin parin 
viikon jälkeen. Heti leikkauksen jälkeen ensimmäi-
nen tuomio oli kuitenkin vuoden täysi liikuntakielto. 
Liikuntakielto kuitenkin pieneni muutamaan kuu-
kauteen ja sitkeällä kuntoutuksella hän on tehnyt jo 
tällä kaudella paluun tosipeleihin. Huippukunnon 
hän pyrkii ajoittamaan kevään peleihin, sillä kevään 
pelit ovat jääneet väliin jo useampana vuonna put-
keen.

– Työn ja pelaamisen yhteensovittaminen on joskus 
vähän vaikeaa, mutta tällä tasolla se on vielä mah-
dollista. RuoSkA:ssa pelaan hy-
vän joukkuehengen ja kave-
reiden takia.

Kylkilahti tunnetaan joukku-
een keskuudessa mailan erk-
kaustaidoistaan. – Kylkilah-
den Laurilta voi kysyä vinkkejä 
erkkaamiseen. Kylkkärillä ni-
mittäin menee yleensä noin 
vartti, että se saa mailan lavan 
teipattua, paljasti eräs jouk-
kueen pelaajista.

#19 - Ville Ahonen
Ahosten vanhemman painoksen kiekkoura alkoi 
varsin myöhään vuonna 1996 Villen täytettyä juuri 
kymmenen vuotta. Ville pelasi aluksi nuorempien-
sa joukossa, koska oli omien sanojensa mukaan ke-
hityksessä niin pahasti jäljessä. Hän otti kuitenkin 
muut nopeasti kiinni ahkeralla harjoittelulla ja oli-
kin C-juniori-iässä Hämeessä ikäluokkansa parhai-
ta puolustajia.  Ensimmäisenä valmentajana hänellä 
toimi Hannu Vilén. Villen uran alkaessa alkoi myös 
Juha Ahosen pitkällinen huoltajaura.

Ennen kilojen karttumista Ville harrasti ahkerasti 
myös yleisurheilua ja jalkapalloa. Yleisurheilussa pit-
käjalkaisen Villen bravuurilaji oli korkeushyppy.

– Korkeushyppy luonnollisesti jäi kun ruuminraken-
ne alkoi muovautumaan jääkiekon vaatimusten mu-
kaiseksi.

Villen junioriuran huipentuma nähtiin henkilökoh-
taisella saralla B-junioreissa. Ruovedellä pelatussa 
ottelussa Tapparan kakkosjoukkuetta vastaan hän 
teki nimittäin neljä maalia. Kaikki maalit syntyivät 

putkeen aivan ottelun alkuun. 
Toisessa puolustajaparissa pe-
lannut Ville sai ihmetellä vaih-
toaitiosta käsin, kun Tappara 
siirtyi ottelun ensimmäisessä 
vaihdossa 0-1-johtoon. Tämän 
jälkeen alkoi Ville Ahonen-
show. Neljä lämärimaalia seu-
raavan vajaan neljän minuutin 
aikana!

– Olo oli epätodellinen jo toi-
sen maalin jälkeen. Kolmannen jälkeen vielä epäto-
dellisempi ja neljännen jälkeen oli pakko jonipistellä 
itseä, ettei vain kyseessä olisi päiväuni. En todella-
kaan ollut mikään maalintekijä edes junnuissa!

B-junioreiden jälkeen Ville murtautui Ilveksen A-ju-
nioreiden harjoitusrinkiin, jossa hän pysyi puolisen 
vuotta. Lopulta mestaruudenkin voittaneessa jouk-
kueessa taso oli lopulta liian kova, joten Ville palasi 
RuoSkA:n edustusjoukkueeseen. Mutta voipahan 
Ville ainakin sanoa, että on tehnyt maalin maailman 
tämän hetken kenties parhaalle maalivahdille Tuuk-
ka Raskille, tosin harjoituksissa..
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# 21 - Ville Myllymäki
Kortesniemen Pasi muis-
taa tarkoin, kun Ville liittyi 
RuoSkA:en juniorijoukkuee-
seen. Ensimmäisiin harjoituk-
siin nimittäin saapui ennalta 
tuntematon visuvesiläissäl-
li vaaleansininen Kummelin 
“Kylä lähtee!”-lippis päässä. 
Ensimmäisinä valmentajina 
toimi duo Jukka Majala-Han-
nu Vilén, josta Ville epäilee 
äärettömän teknisen osaami-
sensa myös juontavan.

Villelläkin on monipuolinen 
urheilutausta, joista erikoi-

suutena voisi mainita painin. Se näkyy myös jäällä 
hänen periksiantamattomassa pelityylissään. Visu-
veden Nuorisoseuraintalolla pidettyjä harjoituksia 
veti Jorma Metsäranta, jossa muuan Pertti Ukko-
lakin kävi joskus heittelemässä nuoria painijan al-
kuja. Yleisurheilusta mieleen on jäänyt Ruoveden 
Ylä-asteen joukkueen kanssa napatut kultamitalit 
Aamulehden viestikarnevaaleilta.

Ollessaan koulussa Kuortaneella Ville pelasi S-Kiekon 
A-junioreissa ja yhdessä ottelussa tuomari tuli huo-
mauttamaan hänen puuttuvista hammassuojistaan.

– Mikäli olisin tullut seuraavaan vaihtoon ilman 
hammassuojia olisi seurauksena ollut kahden mi-
nuutin rangaistus. No pyysin sitten meidän kak-
kosvalmentajalta kymmenen Airwaves-purukumia, 
joista sitten muotoilin ylähuuleen hammassuojien 
näköisen möntin. Meni täydestä läpi tuomarille ja 
kaikenlisäksi tuli vielä raikas hengityskin!

Ville on ollut lähes koko 2000-luvun RuoSkA:n 
edustusjoukkueen mukana ja kuuluu joukkueen 
kokeneeseen kaartiin. Häntä voidaan pitää myös  
suurena syynä siihen, miksi joukkueeseen on nuo-
rempienkin pelureiden helppo liittyä.

– Ei tätä osaa lopettaa, vaikka varmaan jo pitäis.. 
Mutta onhan jääkiekko joukkueurheilua parhaim-
millaan. Oppii toimimaan porukassa ja onhan tää 
myös hyvä tapa pitää kunnosta huolta.  Koppielä-
mäkin tuo oman värinsä ja kaukalossa saa puret-
tua ylimääräisen energian pois.

# 22 – Arttu Itänen
Artun jääkiekkoura alkoi 10-vuotiaana Koillis-Pirkan 
Kiekossa kesken kauden.

– Noin kolme kuukautta pähkäilin jääkiekon 
aloittamista,mielipide vaihtui päivittäin. Lopulta 
aloin kesken kauden ja kerkesin pelaamaan lyhyel-
lä kentällä puoli kautta.  Kiekkoura alkoi puolusta-
jantontilla, vaikka jossain vaiheessa meinasin aloit-
taa myös maalivahdin uran. C-junnuissa siirryin 
hyökkääjäksi.

Arttukin on kehittänyt pelitaitonsa pelaamalla. 
Pallopeleistä hän on harrastanut eniten jääkiekon 
ohella jalkapalloa, salibandya ja tennistä. Ennen 
joukkueeseen liittymistä tuli harrastettua tiiviis-
ti pipolätkää pihakentillä ja autoteillä. Viime kesä-
nä Arttu selviytyi joukkueensa Esis Boisin kanssa 
Streethockey:n SM-lopputurnaukseen.

-Kyllä pihapeleistä niitä parhaimpia muistoja onkin 
jäänyt. Mieleen on jäänyt myös kirkkaanpunaiset 
hokkarit, joilla tuli koohotettua pitkin  
Länsikoskelan ulkojäätä. Kerran tuli jotain kolhua-

kin ja sillä kertaa tuli 
lähdettyä kyynel sil-
mässä kotia kohti. 
Seuraavana päivänä 
olikin taas entistä 
kovempi polte takai-
sin jäälle.

Arttu siirtyi 
RuoSkA:n riveihin 
syksyllä 2009 ja on 
edelleen samalla 
matkalla. Atleetti-
vuosien aikana on 

tullut muun muassa valmistuttua ylioppilaaksi, 
käytyä armeija ja muutettua Seinäjoelle.

– Paljon on unohtumattomia muistoja Ruovedeltä. 
Yksi tapahtuma mikä on jäänyt muun muassa py-
syvästi mieleen sattui Valkeakoskella syksyllä 2011. 
Kentälle mennessä rupesin ihmettelemään ham-
massuojista tullutta outoa makua. No Myllymäen 
Villehän oli sitten laittanut vähän saippuaa suojiin, 
jotta peli kulkisi paremmin. Se taisi olla kosto siitä 
kun olin vienyt hänen pelinumeronsa..
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Rakennus ViisToista Oy
Ruovesi

# 23 – Matti Rinkinen
Matti on JYP:n kasvatti, jossa hän pelasi D-jun-
nuihin asti. Kiekkoura alkoi kun hän ilmoittautui 
vanhemmilta salaa kortteliliigajoukkueeseen. Van-
hemmat vastustivat tiukasti ”Liian Kallista”-harras-
tusta alkuun, mutta lopulta Hilkka-äiti toimi jopa  
Matin joukkueissa joukkueenjohtajana. JYP:stä hän 
siirtyi paikalliskilpailija Diskokseen. Diskoksessa 
kiekkoura jatkui A-junioreihin asti.

-Monta tiukkaa paikallispeliä tuli pelattua JYP:iä 
vastaan, mutta kertaakaan ei voitettu. Silloin oli 
aina halli täynnä ja ilmassa paljon sähköä, kun pe-
lattiin tuttuja vastaan.

Diskoksen junnuista Matti siirtyi Vaajakosken Peli-
kaaneihin, jossa vierähti kahdeksan kautta ennen 
RuoSkA:an siirtymistä. Junnuna Matti oli ahkera 
tekemään jäyniä joukkuekavereille. Jäynistä muo-
dostui joukkueen sisällä ankara kostojen kierre.

– Perusjäynä oli kirkkaan teipin laittaminen jouk-
kuekaverin luistimen teriin. Joukkuekaverin mailo-
ja tuli sahailtua ja piiloteltua joskus. Hauska jäynä 
oli myös shampoon laittaminen kaverin kypärään, 

reenien edetessä alkoi vaah-
to tursuamaan kypärän si-
sältä.

Viime kaudella Matti häm-
mästytti Ruovedellä ruo-
kailutottumuksillaan. Kun 
monet muut joukkueesta 
tarkasti suunnittelivat miten 
syödään ennen peliä, niin Matti saattoi erätauoilla 
kaivaa repustaan pitakebabin tai lihapiirakan. Hä-
meenlinna oli Matille erityisen mieluisa pelipaikka, 
koska pukukoppien vierestä sai ostettua lihapiira-
koita ja makkaraa.

Viime kauden ”kohokohta” Rinkisellä oli vieraspeli 
Pirkkalassa. Hän päätti kokeilla lämpögeeliä nivu-
siin, mutta samalla geeliä lipsahti vähän arem-
paankin paikkaan.  Ensimmäinen erä meni Matilta 
suihkussa lievittämässä kipua kurkku suorana huu-
taessa. Antti Kellari otti Matin paikan ykkösken-
tässä ja käytti sen tehokkaasti, sillä hän iski silloin 
uransa ensimmäisen II-divisioonamaalin.
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#24 – Marko Kivi
Markon jääkiekkoharrastus alkoi jo vuosia ennen 
kuin suurin osa muusta joukkueesta ei ollut vielä 
edes syntynyt.  Ensimmäisiksi luistimiksi homma-
tut kaunoluistimet vaihtuivat nopeasti putkiluis-
timiin ja Marko liittyikin RuoSkA:n E-junioreihin 
ollessaan neljännellä luokalla. Ensimmäisinä val-
mentajina oli Eero Räty ja Janne Pulkka. Into jää-
kiekkoon oli kova ja ulkojäillä oltiin aina, kun vain 
kentät olivat kunnossa.

– Ennätyspakkanen missä oltiin höntsyilemässä 
oli 34 astetta. Kentänhoitajana jo silloin toiminut 
Markku Nenonen ajoi meidät onneksi lämmittele-
mään viidentoista minuutin välein.

Markolla oli tapana jäädyttää kotipihaan muuta-
man neliömetrin kokoinen alue, jossa pystyi kikkai-
lemaan mikäli isommille ulkojäille ei vielä päässyt. 
Hän olikin legendojen mukaan juniorina varsin 
ylivoimainen. Muuan Jani Leinonenkin oli laidan 
reunalla ihmettelemässä, kun Marko iski Virtain Ur-
heilijoita vastaan edelleenkin RuoSkA:n kaikkien ai-
kojen ennätystehopisteet yhteen otteluun. Pisteet 

olivat 15+4 ja ottelu 
päättyi RuoSkA:n 
murskavoittoon 
29-3.

Urheilutausta Mar-
kolla on monipuoli-
nen. Kilpailutaustaa 
löytyy suunnistuk-

sesta, hiihdosta ja yleisurheilusta. Mieleen on jää-
nyt Hämeen piirinmestaruuskilpailut, joista Kivi ja 
Leinonen kävivät hakemassa mitalit moukarinhei-
tosta. Kilpailut käytiin legendaarisessa Vilusen sora-
montussa, jossa tällä hetkellä sijaitsee Kaukajärven 
moottoritieramppi. Markon neuvo junioreille on-
kin panostaa monipuolisuuteen ja omatoimisuu-
teen oheisharjoittelussa.

Saajan
tilinumero

Saaja

OP Ruovesi
FI78 54030720011628 OKOYFIHH

31.12.2013 10,00

RuoSkA ry Viitenro

Eräpäivä EuroJäsenmaksu kaudelle 
2013-2014

BIC

Alla olevan tilisiirron tietojen mukaisesti 
voit maksaa RuoSkAn tämänvuoden jäsenmaksun. 
Laita tietokenttään seuraavat tiedot:

Sukunimi Etunimi
Osoite
s-posti osoite jos on
puhelin nro
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Väärinmajantie 98, 34600 Ruovesi  •  PUH 0400 234 974

p. 0400  835 488 (myös iltaisin ja 
viikonloppuisin!)
sähköposti: joni.metsola@kourutuote.fi
www.kourutuote.fi

Asiantuntija erottuu aina.

Rengaspalvelut Lamminen Oy
Teollisuustie 1, Ruovesi
03 476 3027, 050 553 9544

Arkisin 8 - 17

Rautalankaa instruna 
ja laulettuna 
kaikenlaisiin 
tilaisuuksiin.

”iltamat, kesäjuhlat, 
kotibileet, kyläjuhlat, 
pikkujoulut, synttärit 

jne..”

Tiedustelut sähköpostilla tai puhelimitse: 
mtouronen@gmail.com

gsm 044 525 3260 tai 044 060 6629
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RuoSkAn 2-div. TILASTO 2006–2013
Pelaaja O M S P RM P/OTT. RM/OTT.
LEINONEN Jani 232 207 244 451 148 1,94 0,64
KORTESNIEMI Pasi 162 104 190 294 497 1,81 3,07
NENONEN Iiro 112 161 117 278 163 2,48 1,46
HEININEN Jouni 128 93 119 212 159 1,66 1,24
HEININEN Jarmo 92 69 139 208 246 2,26 2,67
KIVI Marko 168 76 97 173 78 1,03 0,46
KUJALA Jussi-Pekka 182 25 77 102 218 0,56 1,20
RUOHOMÄKI Joni 104 63 35 98 28 0,94 0,27
PENTTINEN Teemu 95 41 51 92 42 0,97 0,44
NENONEN Aleksi 52 37 55 92 98 1,77 1,88
AHONEN Olli 180 28 64 92 371 0,51 2,06
KESKINEN Mikko 202 28 59 87 148 0,43 0,73
AHONEN Ville 208 21 53 74 338 0,36 1,63
TOURONEN Sauli 118 24 47 71 76 0,60 0,64
KAIPIO Juha 28 33 35 68 32 2,43 1,14
ITÄNEN Arttu 97 29 39 68 157 0,70 1,62
SALMELA Matias 85 28 32 60 22 0,71 0,26
KYLKILAHTI Lauri 113 31 22 53 46 0,47 0,41
MYLLYMÄKI Ville 168 16 36 52 248 0,31 1,48
SILLANPÄÄ Keijo 55 12 36 48 16 0,87 0,29
VILEN Juhani 142 16 30 46 116 0,32 0,82
ENORANTA Eero 78 17 27 44 8 0,56 0,10
HUILLA Matti 17 15 28 43 4 2,53 0,24
SELKEE Kalle 83 23 18 41 54 0,49 0,65
PÄLVIMAA Markus 52 13 24 37 57 0,71 1,10
PELTONEN Kalle 100 9 27 36 64 0,36 0,64
TERVALA Aku 46 12 21 33 14 0,72 0,30
SAARINEN Juuso 30 9 24 33 28 1,10 0,93
VIRTANEN Toni 56 6 24 30 84 0,54 1,50
KUUSIMÄKI Jari 27 9 18 27 34 1,00 1,26
NIEMINEN Markus 71 7 19 26 84 0,37 1,18
RINKINEN Matti 27 13 12 25 26 0,93 0,96
ROUHIAINEN Santeri 34 10 10 20 26 0,59 0,76
KULJU Mikko 12 7 11 18 0 1,50 0,00
ASUNMAA Jussi 17 7 8 15 14 0,88 0,82
SALO Kristian 38 7 8 15 39 0,39 1,03
LIPPONEN Antti 7 2 9 11 4 1,57 0,57
HUILLA Eero 39 2 9 11 22 0,28 0,56
ASIKAINEN Oskari 37 4 6 10 24 0,27 0,65
KARTTILA Niko, MV 84 0 7 7 26 0,08 0,31
SELKEE Eetu 30 1 5 6 8 0,20 0,27
PAANANEN Kari 48 1 5 6 18 0,13 0,38
HARJUNTAUSTA Verneri 10 3 1 4 8 0,40 0,80
KIVELÄ Jali 2 3 0 3 0 1,50 0,00
AHOKAS Jarmo 14 1 2 3 2 0,21 0,14
HAKOLA Ville 28 1 2 3 8 0,11 0,29
MÄKINEN Tomi, MV 41 0 3 3 0 0,07 0,00
KELLARI Antti 8 1 0 1 2 0,13 0,25
SAARILAHTI Juha 1 0 1 1 0 1,00 0,00
RANTANEN Sami, MV 20 0 1 1 10 0,05 0,50
POHJA Teemu 15 0 1 1 12 0,07 0,80
JAAKKOLA Kalle 12 0 0 0 0 0,00 0,00
HAUKIJÄRVI Aleksi 7 0 0 0 0 0,00 0,00
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RuoSkAn 2-div. TILASTO 2006–2013
MAUNU Jaakko 7 0 0 0 0 0,00 0,00
AHOMÄKI Aatu 1 0 0 0 0 0,00 0,00
PAAVOLA Jere 1 0 0 0 0 0,00 0,00
LEMMETTY Lari 1 0 0 0 0 0,00 0,00
AALTONEN Pasi, MV 50 0 0 0 4 0,00 0,08
MERISALO Teemu, MV 20 0 0 0 4 0,00 0,20
SAARINEN Juha 2 0 0 0 4 0,00 2,00

Maalivahdit  PO GAA SVS% 
MÄKINEN Tomi 41 3,58 0,915 
KARTTILA Niko 84 4,27 0,881 
RANTANEN Sami 20 3,86 0,878 
AALTONEN Pasi 50 4,27 0,873 
SUORANTA Ville 1 6,00 0,861 
JÄRVINEN Saku 5 4,75 0,847 
MUSTONEN Simo 6 7,17 0,844 
MÄKINEN Ville 3 5,15 0,827 
SARIO Aapo 4 7,75 0,821 
MERISALO Teemu 20 5,50 0,821 
VILEN Markus 22 4,88 0,796 

TAKSI MUROLE
Pentti Leppänen

Puh. 0400 634 607

kuljetus kai marttila oy
-maansiirto ja sorakuljetukset

-kuljetusalan koulutukset

p.0405907949

kuljetus kai marttila oy
-maansiirto ja sorakuljetukset

-kuljetusalan koulutukset

p.0405907949

kuljetus kai marttila oy
-maansiirto ja sorakuljetukset

-kuljetusalan koulutukset

p.0405907949

VIIHDETTÄ JA
PIENTÄ PURTAVAA

Honkalantie 16
Ruovesi

P. 03 476 2965

A-oikeudet
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  Helppoa ja nopeaa   apteekissa asiointia

@pteekki
Annen

www.annenapteekki.fi

Tilaa tuotteet netistä 
www.annenapteekki.fi

Toimitamme tuotteet postiin tai 
sovitulla tavalla
Alennuskoodin löydät 
Ruoskan sivuilta!

1. 
2. 

Koneellista 
puunkorjuuta
METSÄ-
VÄIHINPÄÄ OY
Ruovesi
0400 371 894

• uudisrakentaminen
• peruskorjaukset

• remontit ym.
• rakennuskonevuokraus

P. 0500 332 573
Väärinmajantie 1196, YLÄ-VÄÄRI

www.rklvesanen.fi
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Ruovedentie 13, RUOVESI, 476 3454, Avoinna: ma–pe 9–17

 

Hankkija Oy - 
Mäntän Agrimarket

Valtatie 15
35820 MÄNTTÄ
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Santalan tila 
Murole

0500 809 840 tai 040 735 1515

Urakointia kylvöstä kuivaukseen.
Kaikkea lampaasta

Puh. 03 476 6763
Enonlahdentie 21, 35750 VÄÄRINMAJA

T. KIVIRANTA T:mi

Rakennus&Sisustus
Sillanpää Ky

Keijo & Riikka Sillanpää

• Rakentaminen 
• Remontointi 
• Peltisepäntyöt
 mm. konesaumapeltikatot

• Sisustussuunnittelu
 - kodit, vapaa-ajan asunnot  
   ja yritykset
• Asuntojen stailaukset
 - esim. myyntiä varten. 

Pakantie 117, 34600 Ruovesi
K: 045 635 2274 & R: 040 354 9330

keijo.sillanpaa@phpoint.fi, riikka.sillanpaa@phpoint.fi
www.rakennussisustus.fi

Myös paari- ja 
pyörätuolikuljetukset
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HESESTEEL OY
HEIKKI RAIVIO

Raiviontie 89 • 34430 KEKKONEN

Puh. (03) 472 0704, 0500 872 153
Fax (03) 472 0716

Nuohoojamestari 
Harri Kangasmäki  0400 779 668

Nuohooja Ruovesi 040 727 6744 
Kuru, Tiia Mehtola 040 521 4249 

Virrat  040 521 4494
Teisko  040 521 4876 

Ilmanvaihdon puhdistukset  
Kalle Naskali   050 911 0564

Nenosentie 49, Ruovesi

HAPONKESTÄVÄT 
sisäputket ja
sadesuojat

ILMASTOINNIN
puhdistukset ja
suodattimet

HORMISTON
korjausmassaukset 
Raab-massalla

Sahakoneita ja -laitteita
Kuljettimia ym.

Sähkömoottoreita ja hammasvaihteita

LLOOIIJJAA OOYY
Puh. 050 528 7888  

Sahakoneita ja –laitteita

www.loija.fi

Renholmen Ab suomen myynti
Sähkömoottoreita ja vaihteistoja

www.renholmen.se/fi
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Br i t a Ku lma l a

onnistuneet juhlat toiveittesi mukaan

ruoat ja leivonnaiset myös kotiin

Suunnitellaan yhdessä...

Tilaa meiltä...

p. 044 376 2879
Pouruntie 398
34870 VISUVESI www.britanpitopalvelu.fi

brita.kulmala@britanpitopalvelu.fi

Isännöinti- ja kirjanpitotehtävät

Sähköposti:
ruoveden.kiinteistopalvelu@phpoint.fi

Puh: 041 442 0053, 03 476 3383

LÄHIHUOLTO OY
Laatutoimintaa pienestä suureen.

Kiinteistöhuoltoa ja maanrakennusta.

Puh. (03) 344 6007 • Fax. (03) 344 6006
lahihuolto@lahihuolto.fi

Bussi 
Pasi Rantanen

044 504 6464

SARVANAN ANGUS • MUREAA, MAUKASTA JA MEHUKASTA PIHVILIHAA 
SUORAAN TILALTA • KYSY TEURASTUSAJANKOHTIA!

Katariina ja Kalle Sarvana • Puh. 0400 837179/040 7396386
etunimi@sarvanantila.fi • www.sarvanantila.fi

•Rakennustyöt 
• Laatoitukset
•Vesieristykset 

• Metallityöt
• Koneiden korjaus
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Pankki- ja 
vakuutusasiat 

hyvin 
hanskassa!

Puh. 010 256 2901

Angry Birds -linnut nyt Osuuspankin maksukorteissa.  
Tilaa omasi op.fi/angrybirds

Bongaa Osuuspankin
uudet maksukortit.
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Mänttä: Virkamiehenkatu 3 
Ruovesi: Honkalantie 1
Virrat:  Keskustie 7
avoinna: ma-pe klo 9-17
asiakaspalvelu: 03 486 4300, www.phpoy.fi

Pohjois-Hämeen Puhelin 0y

www.phpoy.fi

Peleissä mukana
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