
 

 

 
 
 
 
 
Kai Martinmäki Pyhäjoelta ehdolla vuoden jääkiekkohuoltajaksi 
 
 
Jo neljättä kertaa järjestettävä Vuoden jääkiekkohuoltaja -kisa on edennyt finaalivaiheeseen. 
Suomen Jääkiekkohuoltajat ry ja Cramo ovat valinneet finaaliin kymmenen 
vapaaehtoisperiaatteella toimivaa jääkiekkohuoltajaa. 
 
Yksi finalisteista on pyhäjokinen Kai Martinmäki. Suosittu kisa keräsi jälleen suuren joukon ehdotuksia 
ympäri Suomen. Pyhäjoen edustusjoukkuetta huoltavaa Martinmäkeä kuvaillaan joukkueen 
luottomieheksi ja sydämeksi. Hän teroittaa luistimet ja pesee pyykit innolla ja tunnollisesti sekä kuuntelee 
pelaajien sydänsurut. Martinmäen ahkeruus on innoittanut jo useita lentäviä lauseita, kuten ”kyllä Kai 
hoitaa” ja ”Kai on aina askeleen edellä”. 

- Aloitin huoltajana viime syksynä. Kaverini on joukkueen valmentaja, ja hän pyysi minua mukaan 
joukkueen pitkäaikaisen huoltajan vetäydyttyä eläkkeelle näistä hommista. Pukukoppielämä toimii 
tietynlaisena terapiana sähköasentajan töiden jälkeen. Olen huoltajana jokapaikanhöylä, Martinmäki 
kertoo. 

- Vuoden jääkiekkohuoltaja -tittelistä on tullut erittäin arvostettu kisa jääkiekkohuoltajien keskuudessa, ja 
tämä näkyy myös erittäin korkeatasoisina hakemuksina. Finalistien valinta oli vaativampaa kuin koskaan 
aiemmin, Suomen Jääkiekkohuoltajat ry:n edustajana toimiva Hannu Soro sanoo. 
 
- Vuoden jääkiekkohuoltaja on henkilö, joka pitää huolen siitä, että pelaajilla on mainio päivä niin ennen 
jäälle menoa kuin sen jälkeenkin. Hän on henkilö, joka tsemppaa joukkuetta uskomaan kykyihinsä myös 
silloin, kun peli ei suju suunnitelmien mukaan, tiivistää tuomariston jäsen ja Cramo Finland Oy:n 
viestintäpäällikkö Maiju Nupponen. 
  
Vuoden jääkiekkohuoltajan valitsee tänä vuonna tuomaristo. Tuomaristoon kuuluvat Hannu Soro Suomen 
Jääkiekkohuoltajat ry:stä, ex-ammattijääkiekkoilija ja A-maajoukkueen GM Jere Lehtinen sekä Maiju 
Nupponen Cramo Finland Oy:stä. Voittajan lisäksi palkitaan myös Yleisön suosikki. Finalistit on esitelty 
osoitteessa www.huoltopelaa.fi. Omaa suosikkiaan voi sivuilla äänestää perjantaihin 8. huhtikuuta 
saakka. Voittajat julkistetaan huhtikuun aikana. 
  
Voittaja saa 700 euron stipendin Kisakallion urheiluopistolla järjestettävään Jääkiekkohuoltajan 
täydennyskoulutukseen tai vastaavan suuruisen varustepaketin. 
 
Yleisön suosikki saa 350 euron stipendin Kisakallion urheiluopistolla järjestettävään Jääkiekkohuoltajan 
täydennyskoulutukseen tai vastaavan suuruisen jääkiekkoaiheisen varustepaketin. Kaikkien ehdotuksen 
lähettäneiden kesken arvotaan 300 euron arvoisen jääkiekkoaiheisen varustepaketin. 
 
Kilpailu järjestettiin viimeksi vuonna 2014, jolloin jääkiekkohuoltajaksi valittiin Ässät B1-joukkueen 
huoltaja Kari Ågren.  
 
Tutustu kilpailuun osoitteessa huoltopelaa.fi. 
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