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Nuorten MM-mitalisti Joni Mäki Pohti SkiTeamiin 

Toissa syksynä Pyhäjärvelle perustettu Pohti SkiTeam vahvistuu merkittävästi kun nuori hiihtäjälupaus Joni 

Mäki, 20, liittyi tulevaksi kaudeksi ryhmään mukaan. Joni on moninkertainen nuorten Suomen mestari ja 

toissa talven nuorten MM-hiihtojen mitalisti. Hän on muutamaan otteeseen kiilannut myös aikuisten 

kisoissa kärkijoukkoon. Hänen kasvattajaseuransa on ollut Vaasan Hiihtäjät. 

Joni on tällä hetkellä mukana Suomen maajoukkueen haastajaryhmässä ja vakaa aikomus on nousta 

lähivuosien aikana A-maajoukkueeseen ja sitä kautta kansainvälisiin edustustehtäviin. Lähivuosien tärkein 

tavoite on Lahden 2017 MM-hiihdot. 

Jonin valmentajana on toiminut jo viiden vuoden ajan Juho Halonen. Juho itsekin kuuluu Pohti SkiTeam 

ryhmään. Hän toimii nuorten maajoukkueen ja Sotkamon hiihtolukion valmentajana. 

Ryhmä on vahvistunut myös toisella hiihtäjällä, Reisjärven Tuure Pesolalla, 16. Hän on parhaimmillaan 

sijoittunut Koululiikuntaliiton mestaruuskilpailuissa kolmanneksi. Hän aloitti juuri opiskelun Sotkamon 

hiihtolukiossa, Juho Halonen toimii myös hänen valmentajanaan. 

Pohti SkiTeamin kaksi ensimmäistä kautta ovat sujuneet nousujohteisesti. Joukkue on saanut hyvin 

näkyvyyttä niin Suomen Cupissa kuin SM-hiihdoissakin. Viime kauden parhaat saavutukset olivat nuorten 

SM-viestin pronssimitali sekä miehillä Suomen Cupin Pyhäjärven kotikisojen viestin kuudes ja Rukan SM-

hiihtojen parisprintin seitsemäs ja viestin kahdeksas sija. 

Ensimmäisellä kaudella joukkueessa oli kahdeksan hiihtäjää, viime kaudella 10 ja tulevalla kaudella 12. Ensi 

kauden tavoitteena on päästä miesten SM- ja Suomen Cupin viesteissä vähintään viiden parjaan joukkoon 

ja saada henkilökohtaisilla matkoilla yksi hiihtäjä kuuden sakkiin. Nuorten sarjoissa on tavoitteena saada 

mitali. 

Pohti SkiTeam koostuu nuorista hiihtäjistä, ryhmän keski-ikä on alle 22 vuotta. Ryhmään kuuluvat Mäen ja 

Pesolan lisäksi, Heikki Korpela, Miikka Kinnunen, Jouni Komu, Markus Järvenpää, Jaakko ja Juho Halonen, 

Vilho Moilanen sekä viime kauden nuorten SM-mitalistit Roope Haapakangas, Tuomas Nurkkala ja Iiro-

Mikko Harju. 

Pohti SkiTeam itsenäistyi keväällä omaksi yksikökseen, se toimii nyt itsenäisenä jaostona Pyhäjärven Pohdin 

johtokunnan alaisuudessa. Jaoston puheenjohtajana toimii Matti Ruotoistenmäki, varapuheenjohtajana 

Jarkko Huttunen, sihteerinä Juha Kuosmanen, valmennuspäällikkönä Sauli Nurkkala ja managerina/ 

tiedottajana Kauko Tikkanen. 

SkiTeamin uudet hankinnat ja tulevan kauden tavoitteet julkistettiin 14.8.2015 Pyhäjärvellä järjestetyssä 

tiedotustilaisuudessa. 

Lisätietoja: Kauko Tikkanen, p.0400 548 638, kauko.tikkanen@gmail.com 
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