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VIIHDY ISKU AREENALLA
hyödyksi mutta on tärkeä osa koko-
naisuutta kun Pelicans jatkaa hivut-
tautumista kohti liigan kärkeä.

Pelicans valitsi vuonna 2005 stra-
tegian, jonka yhtenä tavoitteena oli 
nostaa  liikevaihto kannattavasti lii-
gan keskitasolle. Toisena keskeise-
nä asiana  oli tuottaa joukkueeseen 
omia menestykseen pystyviä pe-
laajia. Molemmat ovat toteutuneet 
joten nyt on aika nostaa rima seu-
raavalle tasolle.

Kun menestystä SM-liigassa voi 
hakea joko ostamalla tai rakenta-
malla, valitsimme jälkimmäisen. 
Kovatasoisessa SM-liigassa on osat-
tava pelata korttinsa oikein jos ha-

luaa menestyä. Joku joutuu odot-
tamaan menestystä vuosikausia ja 
toinen ei koe sitä koskaan panos-
tuksista huolimatta.

Uusi kausi tuo Lahteen myös uu-
den valmentajan, Mika Toivolan. Se 
on varmaa, että tyyli muuttuu ja 
niin pitääkin, koska joukkue pysyi 
lähes samana.

On aika siirtyä uudelle aikakau-
delle ja samalla hyödyntää Hannu 
Aravirran nousujohteinen  kolmen 
ja puolen vuoden jakso Pelicansin 
peräsimessä.

Jokainen kausi tuo uusia tähtiä 
SM-liigaan ja olen varma, että Pe-
licanskin saa siitä osansa. Meillä on 
paljon lahjakkaita nuoria joilla on 
potentiaalia olla yksi heistä. Kenen 
vuoro on tällä kaudella?

Pelicans lähtee kaikilta osin vah-
vana uuteen kauteen ja kun katso-
jien olosuhteet ovat merkittävästi 
parantuneet, voimme odottaa nau-
tinnollisia hetkiä Isku Areenalla.

Ilkka Kaarna
toimitusjohtaja

Isku Areena uudistuu vaiheit-
tain suunnitelmien mukaan, 
tyylillä joka on ollut ominaista 
lahtelaisessa jääkiekossa viime 

vuodet. Kotihallimme on saanut 
uudet valot, äänentoiston, kauka-
lon laidat, uusia penkkejä ja kaiken 
kruununa uuden mediakuution. 
Uudistukset ovat merkittäviä erityi-
sesti katsojien kannalta. Mediakuu-
tio tuo ottelun seuraamiseen täy-
sin uuden ulottuvuuden, jota ei ole 
Lahdessa aiemmin koettu.

Uudistukset ovat osa isompaa 
kokonaisuutta joka jatkuu tulevi-
na vuosina. Olosuhteiden parantu-
minen tulee ensisijaisesti katsojien 
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”Kyllä mä tykkään vauhdikkaasta kiekosta  
ja kahinoitakin pitää olla. Tappelemalla ei 
kuitenkaan voiteta yhtään ottelua,  
eikä ylilyönteihin ole varaa”

Lahdessa on siirrytty Mika 
Toivolan aikakauteen. Alkavalla 
kaudella laitojen on syytä olla 
pultattu huolella kiinni, sillä 
jykevän miehen komennossa 
lennokkaaseen kiekkomiehistöön 
tullaan puhaltamaan aimo annos 
perilahtelaista asennetta.M
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ISO,  
PAHA  
PELIKAANI

Salpausselän notkelmassa valmistaudu-
taan jännittävimpään kiekkokauteen 
miesmuistiin. Pyrstösulkansa SM-liigan 
peruskallioon runtannut Pelicans lähtee 

jälleen jahtaamaan seurahistoriansa parasta saa-
vutusta. Odottavan tunnelman ymmärtää, sillä 
mahdollisuudet menestykseen ovat hyvät. 

Organisaatio seilaa toimitusjohtajansa Ilk-
ka Kaarnan rautaisella ohjastuksella turvallisil-
la vesillä, eikä karikkoja ole näköpiirissä. Seura 
on vuosi toisensa jälkeen kohottanut niin urhei-
lullista kuin taloudellista profiiliaan - varsinkin 
jälkimmäistä, voittoa tekevät lahtelaiset kun lu-
keutuvat finanssipuolella kirkkaasti koko liigan 
kärkikastiin.

Pelaajillekaan tilanne ei ole hullumpi. Ra-
diomastojen juuressa kelpaa antaa kumilä-
tylle kyytiä, sillä kiekkohullut lahtelaiset ra-
kastavat joukkuettaan. Kesällä paranneltu 
halli tulee syksyisen aloituskiekon pudo-
tessa todennäköisesti jälleen natisemaan 
liitoksistaan.

Pilkan kohteesta olleesta höyhenkasas-
ta on kovalla ja periksi antamattomalla 
työllä leivottu vakavasti otettava petolin-
tu, jolle kukaan ei enää naureskele.

Mutta vaikka kovaa jälkeä on synty-
nyt niin kaukalossa kuin sen ulkopuo-
lellakin, juuri jäällä viimeinen silaus on 
jäänyt puuttumaan.
Siksi kaupunkiin onkin saapunut mies, 

jonka tehtävänä on piiskata pelikaaniparvi 
mitalinsyrjään kiinni.

Takaisin sorvin ääreen
Mika Toivola, 38, pääsee aloittamaan työn-
sä Pelicansin uutena päävalmentajana hyvistä 

lähtökohdista. Jylhä auktoriteet-
ti ja kovan pelin ystävä hyppää 
vakaassa nousukiidossa olevaan 
kelkkaan saaden käsiinsä jouk-
kueen, joka on samaan aikaan 
sekä omavarainen että ehdotto-
man kilpailukykyinen. Hannu 
Aravirran jättämä kolmivuoti-
nen perintö ei ole hullumpi.

”Ei tosiaan. Ara teki pirun hy-
vää työtä, hän toi tänne uskot-
tavuuden, ajoi nuoria sisään ja 
loi hyvän lähtötilanteen”, Toivo-
la kehuu edeltäjäänsä.

Lahtelaiset tulevat muistele-
maan lämmöllä Aravirran ajan-
jaksoa, joka painuu historian-
kirjoihin yhtenä Pelicansin par-
haista. Viimeisellä kaudellaan 
kaiken nähnyt valmentajavelho 
luotsasi suojattinsa lähes mitali-
peleihin, ja taistelu jalometallis-
ta jäi lopulta vain yhdestä tappi-
osta kiinni.

Toivolan tehtävänä olisi kään-
tää tuo tappio voitoksi.

”Se on ilman muuta tavoite. 
Pelicans on mennyt joka kau-
si eteenpäin, ja mitali tulee osu-
maan kohdalle ennemmin tai 
myöhemmin. Mieluummin tie-
tysti ennemmin”, Toivola myön-
tää mukisematta.

Uuden pestinsä myötä Toi-
vola pääsee tekemään paluun 
penkin taakse vuoden tauon 
jälkeen. Viime kauden mies 
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piti valmentamisesta välivuot-
ta, koska ”sopivaa pestiä ei ol-
lut tarjolla”.

”Halusin myös saada 14 vuot-
ta kestäneet opinnot päätökseen 
ja miettiä rauhassa, mihin suun-
taan seuraavaksi. Sitten tämä 
paikka avautui, ja päätin tart-
tua siihen heti. Ei sitä tarvinnut 
kauan miettiä.”

Syykin on selvä.
”Halusin Lahteen. Eteenpäin 

menevään junaan on kiva hypä-
tä mukaan, ja tällä koen kehit-
tyväni itsekin. Tämä on paikka, 
jossa on kunnossa sekä pelilliset 
että tausta-asiat.”

Taustoja Toivola on tutkinut 
hyvin itsekin, sillä kaksivuoti-
sen valmennussopimuksen sor-
vannut valmentaja on tarkastel-
lut joukkuettaan tarkasti jo vii-
me syksystä lähtien. Etäältä, 
mutta tarkkaan analysoiden ja 
harkiten. Ajatustyö uuden työ-
maan tiimoilta onkin kytenyt jo 
pidempään, ja uusi valmenta-
ja tietää täsmälleen, millaisessa 
projektissa on mukana.

”Joukkueen pohja on hyvä, 
se on todella hyvä. Vaihtuvuut-
ta on ollut vähän, ja se on ol-
lut seuralta ihan tietoinen veto. 
Viime kaudesta lähti viisi pelaa-
jaa, mutta heistä vain oikeastaan 
Leksaa voi pitää todellisena me-
netyksenä”, Venäjälle siirtyvää 
Leo Komarovia tarkoittava Toi-
vola sanoo ja naurahtaa sitten:

”Suurin muutos taitaakin ol-
la tapahtunut juuri valmentaja-
puolella!”

”Ei tarvitse soittaa 
ministerille”
Hyvästä pohjasta huolimatta 
Toivola ei kuitenkaan aio tur-
vautua pelkkään valmiiseen 
sapluunaan. Omaleimainen 
valmentaja aikoo luonnollises-
ti tuoda mukanaan omat vivah-
teensa koskematta silti liikaa jo 
olemassa olevaan systeemiin.

”Lahtelaisen kiekon vahvuus 
on aina ollut liike ja taito. Tä-
mäkin joukkue on täynnä tai-
tavia ja nopeita kavereita, mut-
ta löytyy sieltä sitä perilahtelais-
ta mentaliteettia, jota yritetään 
nostaa vähän aiempaa enem-
män esiin”, Toivola analysoi ja 

tulee samalla pureutuneeksi val-
mennusfilosofiansa ytimeen.

Kovaa, rehellistä jääkiekkoa. 
Armotonta asennetta sekoitet-
tuna nykypäivän taktisiin lin-
jauksiin.

Siitä Toivola tunnetaan, ja sitä 
on Lahdessakin luvassa.

”Totta kai. Eihän se mikään 
salaisuus ole, että pidän kovem-
masta pelistä. Sitä paitsi sellai-
nen varmaan sopii Lahteen”, 
puolihuvittunut valmentaja 
myöntää silmälasiensa takaa.

”Mutta kaikkialle sellainen 
pelityyli ei sovi, tosin sellaisis-
sa paikoissa en edes haluaisi val-
mentaa.”

Toivolan mukaan kovuus tu-
lee Pelicansin tapauksessa ole-
maan nimenomaan tilanneko-
vuutta, osana tuulennopeaa ja 
häikäilemätöntä karvauskiek-
koa, jossa herhiläisenä kimpus-
sa häärivät hyökkääjät eivät tu-
le antamaan vastustajan puolus-
tukselle hetken rauhaa.

”Koko hommaa ei voi raken-
taa pelkän kovuuden varaan. Ei-
kä siinä olisi mitään järkeäkään, 
Pelicans on ennen kaikkea pe-
laava jääkiekkojoukkue.”

”Sitä paitsi säännöt ovat 
muuttuneet aikalailla. Kun en-
nen kaverin sai heittää maalin 
edessä katolleen ilman mitään 
ongelmaa, nykyään iso pak-
ki lähtee aika helposti jäähylle”, 
Toivola tuhahtaa.

Valmentaja tahtoo suojat-
tiensa viilettävän ympäri kau-
kaloa yhtenäisenä pakettina, jo-
ka tilaisuuden tultua iskee välit-
tömästi.

”Kyllä mä tykkään vauhdik-
kaasta kiekosta ja kahinoitakin 
pitää olla. Tappelemalla ei voi-
teta yhtään ottelua, eikä ylilyön-
teihin ole varaa. Joskus voi sil-
ti ryöpsähtää yli, eikä niistä tar-
vitse silloin ministerille soittaa.”

Kovaa peliä alusta 
alkaen
Rapakon takana NHL:ssä 70-lu-
vun Boston Bruins ja Philadel-
phia Flyers pitivät aikoinaan ka-
peita kaukaloita kauhun vallassa 
häijyillä otteillaan. Samaan ai-
kaan kun pahamaineiset kiek-
kolegioonalaiset irvistelivät 

puuttuvilla hammasrivistöil-
lään pelipaidat veressä, kauka-
na Pohjolassa hädin tuskin kou-
luikäinen Mika Toivola otti en-
simmäisiä luistimenpotkujaan. 

Kiekosta innostunut poika 
alkoi pelata helsinkiläisissä ju-
niorisarjoissa tyylillä, joka ei 
juuri poikennut Pohjois-Ame-
rikan nyrkkisankarien vastaa-
vasta.

”Pelasin vähän jokaisella peli-
paikalla, mutta tyyli oli aina ai-
kalailla sama. En siis koskaan 
ollut missään nimessä se jouk-
kueen pehmeäkätisin kaveri”, 
Toivola naureskelee.

Kovaotteinen ura tyssäsi A-
ikäisenä Karhu-Kissoihin. Fy-
sioterapian opinnot veivät nuo-
ren miehen pääkaupunkiseu-
dulta Turkuun ja sieltä edelleen 
Jyväskylään, jossa Toivola pääsi 
valmentamaan paikallisia kiek-
kojunioreita.

”Olin jo pelatessani tiennyt 
ettei siitä touhusta välttämättä 
koskaan tulisi ammattia. Mutta 
valmentaminen kiinnosti aina. 
Ajattelin, että se voisi olla ko-
va juttu.”

Intohimo ja hyvät tulokset 
ajoivat Toivolan yhä syvemmäl-
le valmennusmaailmaan. Opin-
not jäivät taustalle, kun aloitte-
leva koutsi eteni JYPin A-nuor-
ten penkin takaa aina liigajouk-
kueen kakkosvalmentajaksi.

Kuuden Hippoksella viete-
tyn kauden jälkeen Toivola sai 
lopulta haluamansa. Syksyllä 
2002 vasta 31-vuotias visionääri 
aloitti yhtenä SM-liigan kaikki-
en aikojen nuorimpana pääval-
mentajana Porin Ässissä. Tulok-
set olivat hyvät.

”Porissa ymmärsin, että jokai-
sessa kaupungissa on oma ydin-
kulttuurinsa jota pitää kunnioit-
taa. Mulle sopi oikein hyvin, et-
tä valmensin sillä tyylillä kuin 
siellä oli tapana ollutkin”, Toi-
vola kertaa.

Ja koska kyse oli Ässistä ja 
Isomäen tarunhohtoisesta hal-
lista, peli ei ollut aina kaunis-
ta katsottavaa. Täysin adrena-
liiniin ja porilaiseen hulluuteen 
perustunut pelitapa poiki sil-
ti jättipotin, kun Toivolan hur-
mioitunut jätkäporukka juhli 

keväällä 2006 SM-hopeaa.
”Olihan se yllätys. Ei varmas-

ti oltu silloin sen kauden toisek-
si paras joukkue, mutta playoff-
sit ovat oma maailmansa. Se 
on vuoden parasta aikaa, ja sil-
loin voi käydä ihan mitä vaan, 
kunhan vaan uskoo tarpeeksi 
omaan tekemiseen.”

Kevään kundeja
Porista Toivolan tie vei kahdeksi 
vuodeksi Raumalle ja Lukkoon, 
jonka pelaajistoksikin kutsuttu 
muukalaislegioona vaihtui vä-
hintään kerran kaudessa. Val-
mentaja ei onnistunut hämmen-
tämään sekametelisopasta voit-
tavaa keitosta.

”Tässä hommassa yhteneväi-
syys ja sitä kautta jatkuvuus ovat 
pirun tärkeitä juttuja. Jossain ne 
hoidetaan eri lailla kuin jossain 
muualla”, Toivola vihjaa.

”Pelicansissa tilanne on hy-
vä. Täällä on tehty pitkäjänteis-
tä työtä ja jätkät ovat hioutuneet 
hyvin yhteen, se ei voi olla näky-
mättä jäällä.”

Vähäinen vaihtuvuus voi kui-
tenkin myös kääntyä itseään 
vastaan, mikäli vuosikausia 
toistensa kanssa viilettäneiden 
pelimiesten mielestä touhu al-
kaa maistua puulta. Kyllästymi-
sen vaaraa ei Toivolan mukaan 
kuitenkaan ole.

”Luotan aika paljon samoihin 
ketjukemioihin, mutta jos hom-
ma ei syystä tai toisesta toimi, 
en todellakaan aio seistä sormi 
hanurissa ihmettelemässä.”

Toivola sanoo pitävänsä vah-
vasti lahtelaisesta pelaajistos-
taan, jossa kaupungin puolihä-
vytön leima näkyy sopivalla ta-
valla.

”Jätkät ovat kovia tekemään 
hommia, mutta on tämä tietyllä 
tapaa kevään joukkue. Täällä on 
kavereita, joilla on ollut tapana 
syttyä silloin, kun pelit ovat ko-
vimmillaan”, valmentaja sanoo.

”Ässissäkin moni oli runko-
sarjassa aivan yössä, mutta kun 
kiekko putosi keväällä, välittö-
mästi oli ihan uusi vaihde pääl-
lä.”

Kiekkokauden kliimaksia sil-
mällä pitäen on tehty myös tuo-
reen päävalmentajan juonima 
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hankinta, Oulusta saapunut 
Tommi Paakkolanvaara.

”En haluaisi heittää paineita 
sinne suuntaan, mutta jos kat-
soo Paakkolanvaaran uraa, hän 
on ollut aina Kärppien parhai-
ta pelaajia playoffseissa. Se ei voi 
olla sattumaa.”

Kemiat kondiksessa
Vahva johtaja. Kova mutta re-
hellinen. Ankara, mutta palkit-
seva.

Mikäli Toivolasta käytetyt il-
maukset pitävät kutinsa, val-
mentaja sopeutunee paremmin 
kuin hyvin perilahtelaiseen ym-
päristöön.

Apuvalmentajienkin kanssa 
yhteistyön luulisi toimivan, kun 
penkin takana verbaalista tuli-
tukea antavat Pasit Räsänen ja 
Nurminen. Kaksikko ei Toivo-
lan tavoin ole varsinaisesti tul-
lut tunnetuksi anteeksiantavas-
ta päänsilittelystä.

”Ensimmäinen kysymykseni 
tänne tullessa olikin”, jatkavat-
ko Pasit, Toivola nauraa.

”Mutta kyllä, kemia näiden 
herrojen kanssa löytyi heti. 
Muodostamme hyvän tiimin.”

Väite on helppo todeta todek-
si vaikkapa Pelicansin harjoi-
tuksia seuraamalla, jonne tosin 
perheen pienempien ei kannata 
eksyä. Kova valmennuskolmik-
ko ei epäröi värisyttää äänihuu-
liaan, ja meteli ärräpäitä kaiku-
vassa hallissa on myös sen mu-
kainen.

”Tapana on aina ollut sanoa 
asiat suoraan, koska kunnon 
palaute kehittää pelaajia. Ei ole 
mitään järkeä jäädä hautomaan 
asioita itsekseen”, Toivola mu-
rahtaa.

Toivolaa on luonnehdittu 
myös valmentajaksi, joka luot-
taa enemmän tilannereagoin-
tiin kuin kuvioiden loppumat-
tomaan viilailuun fläppitaulul-
la. Mies itse ei täysin alleviivaa 
väitettä.

”On totta, että ottelun aikana 
pystyy vaikuttamaan hirveäs-
ti pelin kulkuun. Se on tärkeä 
elementti. Asioita työstää silti 

mielessään myös hallin ulko-
puolella. Tämä on ammatti, jon-
ka vie mukanaan kotiin”, Toivo-
la sanoo.

”Joskus olen katsonut per-
heen kanssa leffan ja tajunnut 
jälkeenpäin, etten muistanut 
siitä mitään. Kyllä kiekko pyörii 
aika hyvin ajatuksissa.”

Ei mikään happy 
family
Alle nelikymppisellä valmenta-
jalla riittää vielä vuosia saavut-
taa menestystä. Toivolalla ei silti 
olisi mitään sitä vastaan, vaikka 
Lahden torilla juhlittaisiin mita-
lia jo tulevana keväänä.

Eikä kevään 2006 kaltainen 
sankaritarina edes olisi mikään 
jymy-yllätys. Päävalmentaja on 
samoilla linjoilla, vaikka tiedos-
taakin urakan haasteellisuuden.

”On tässä vielä paljon teke-
mistä, mutta eihän sitä ikinä 
tiedä. Menee aina oma aikan-
sa että sisäistää kunnolla uuden 
ympäristön ja kaiken muun sii-
hen kuuluvan, mutta kyllä tämä 

hyvältä vaikuttaa”, Toivola sa-
noo.

”Loppujen lopuksi on ihmis-
ten tehtävänä arvioida, kuin-
ka hyvin me onnistutaan hom-
massamme. Uskon kuitenkin 
fanien olevan tyytyväisiä, kun-
han voittoja on enemmän kuin 
tappioita.”

Hämeenlinnassa omakoti-
talon rakennusurakan päätök-
seen saanut Toivola huristelee 
päivittäin hyvillä mielin hyppy-
rimäkien maastoon, jossa mies-
tä odottaa miellyttävä työmaa.

”Kyllä. Joukkue on kova ja 
työympäristökin sillä lailla ai-
nutlaatuinen, että töihin tulee 
oikeasti mielellään. Täällä kaik-
ki puhaltavat fysiosta toimis-
tolle yhteen hiileen. Se on aika 
harvinaista...” Toivola äityy ke-
humaan mutta palauttaa naa-
mansa nopeasti peruslukemille.

”Ei tämä silti mikään happy 
family ole! Päinvastoin. Täällä 
tehdään lujasti töitä. Silloin on 
hyvä, kun on tiukkaa.”

Kovan miehen puhetta. ■

Kova kolmikko. Pelicansin Pasi Räsänen, Mika Toivola ja Pasi Nurminen muodostavat kivikovan valmennuskolmikon - ja joukkueen pelikin on sitten sen mukaista. 
Vastustajien on syytä olla hereillä, sillä Isku Areenalla ei tulla välttymään mustelmilta ja komeilta pommeilta!
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VALMENNUS JA HUOLTO

Mika Toivola
Päävalmentaja

Pasi Räsänen
Valmentaja

Pasi Nurminen
Maalivahtivalmentaja

Huoltaja Reijo Loukiainen (vas.), huoltaja Martti Malinen, hieroja Janne Kaartti, videovalmentaja Jussi Hyvärinen, lääkäri Petri Villa ja hieroja Jarmo Koivisto.
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Niko Hovinen
Syntymäaika: 16.3.1988
Syntymäpaikka: Helsinki
Pituus: 200 cm
Paino: 97 kg
Pelipaikka: Maalivahti
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans
Pelinumero: 32
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Joonas Kuusela
Syntymäaika: 30.5.1990
Syntymäpaikka: Espoo
Pituus: 186 cm
Paino: 80 kg
Pelipaikka: maalivahti
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans
Pelinumero: 33
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Tommi Nikkilä
Syntymäaika: 16.6.1977
Syntymäpaikka: Jyväskylän Mlk
Pituus: 185 cm
Paino: 85 kg
Pelipaikka: maalivahti
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans
Pelinumero: 50
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Joonas Jalvanti
Syntymäaika: 9.9.1988
Syntymäpaikka: Lahti
Pituus: 182 cm
Paino: 90 kg
Pelipaikka: puolustaja
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 7
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Mikko Kousa
Syntymäaika: 11.5.1988
Syntymäpaikka: Lahti
Pituus: 176 cm
Paino: 83 kg
Pelipaikka: puolustaja
Kätisyys: right
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 8
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Joonas Hurri
Syntymäaika: 31.3.1991
Syntymäpaikka: Lahti
Pituus: 181 cm
Paino: 79 kg
Pelipaikka: puolustaja
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans A
Pelinumero: 12
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Jan  Latvala
Syntymäaika: 10.6.1972
Syntymäpaikka: Jyväskylä
Pituus: 179 cm
Paino: 80 kg
Pelipaikka: puolustaja
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 26
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Henri Laurila
Syntymäaika: 1.3.1980
Syntymäpaikka: Lahti
Pituus: 186 cm
Paino: 100 kg
Pelipaikka: puolustaja
Kätisyys: right
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 44
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Jani Forsström
Syntymäaika: 19.2.1986
Syntymäpaikka: Lahti
Pituus: 186 cm
Paino: 96 kg
Pelipaikka: puolustaja
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans
Pelinumero: 55
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Samuli Suhonen 
Syntymäaika: 7.1.1980
Syntymäpaikka: Kuopio
Pituus: 180 cm
Paino: 80 kg
Pelipaikka: puolustaja
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 80
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Erik Kakko
Syntymäaika: 21.5.1971
Syntymäpaikka: Lahti
Pituus: 185 cm
Paino: 90 kg
Pelipaikka: puolustaja
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 92
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Jesse Saarinen
Syntymäaika: 29.7.1985
Syntymäpaikka: Lahti
Pituus: 173 cm
Paino: 80 kg
Pelipaikka: hyökkääjä
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 10
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Antti Tyrväinen
Syntymäaika: 3.4.1989
Syntymäpaikka: Seinäjoki
Pituus: 180 cm
Paino: 88 kg
Pelipaikka: hyökkääjä
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 14
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Vili Sopanen
Syntymäaika: 21.10.1987
Syntymäpaikka: Valkeala
Pituus: 193 cm
Paino: 95 kg
Pelipaikka: hyökkääjä
Kätisyys: right
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 15
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Tuomas Santavuori
Syntymäaika: 24.1.1985
Syntymäpaikka: Savonlinna
Pituus: 180 cm
Paino: 80 kg
Pelipaikka: hyökkääjä
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 20

25Pelicans kausikirja 2009-2010 

T
uo

m
as

 S
an

ta
vu

or
i

H
yö

kk
ää

jä
#2

0



Tommi 
Paakkolanvaara
Syntymäaika: 1.3.1983
Syntymäpaikka: Helsinki
Pituus: 189 cm
Paino: 86 kg
Pelipaikka: hyökkääjä
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Kärpät 
Pelinumero: 22
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Janne Tavi
Syntymäaika: 13.9.1989
Syntymäpaikka: Helsinki
Pituus: 178 cm
Paino: 84 kg
Pelipaikka: hyökkääjä
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 24
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Kari Sihvonen
Syntymäaika: 9.6.1983
Syntymäpaikka: Olofström 
 Ruotsi
Pituus: 181 cm
Paino: 90 kg
Pelipaikka: hyökkääjä
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 28
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Jari Kauppila
Syntymäaika: 23.2.1974
Syntymäpaikka: Lammi
Pituus: 175 cm
Paino: 84 kg
Pelipaikka: hyökkääjä
Kätisyys: right
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 30
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Teemu Rinkinen
Syntymäaika: 7.3.1987
Syntymäpaikka: Hollola 
Pituus: 185 cm
Paino: 87 kg
Pelipaikka: hyökkääjä
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 36
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Marko Pöyhönen
Syntymäaika: 10.9.1987
Syntymäpaikka: Hollola
Pituus: 180 cm
Paino: 87 kg
Pelipaikka: hyökkääjä
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 39
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Henri Heino
Syntymäaika: 14.6.1986
Syntymäpaikka: Lahti
Pituus: 180 cm
Paino: 90 kg
Pelipaikka: hyökkääjä
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 61
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Arsi Piispanen
Syntymäaika: 23.7.1985
Syntymäpaikka: Jyväskylä
Pituus: 193 cm
Paino: 89 kg
Pelipaikka: hyökkääjä
Kätisyys: right
Seura 2008-09: Tappara/ 
 Pelicans 
Pelinumero: 72
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Marko Jantunen
Syntymäaika: 14.2.1971
Syntymäpaikka: Lahti
Pituus: 178 cm
Paino: 85 kg
Pelipaikka: hyökkääjä
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 90
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Toni Koivunen 
Syntymäaika: 27.11.1971
Syntymäpaikka: Lahti
Pituus: 180 cm
Paino: 88 kg
Pelipaikka: hyökkääjä
Kätisyys: left
Seura 2008-09: Pelicans 
Pelinumero: 94
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to 10.09.2009
Blues - Pelicans
HPK - TPS
Jokerit - HIFK
JYP - KalPa
SaiPa - Kärpät
Tappara - Ilves

pe 11.09.2009
Ässät - Lukko

la 12.09.2009
Blues - Kärpät
HIFK - HPK
Ilves - Ässät
KalPa - Tappara
Lukko - SaiPa
Pelicans - JYP
TPS - Jokerit

ti 15.09.2009
HIFK - SaiPa
Jokerit - KalPa

to 17.09.2009
Jokerit - Lukko
JYP - Blues
Kärpät - KalPa
SaiPa - HPK
Tappara - Pelicans
TPS - Ilves

pe 18.09.2009
Ässät - HIFK

la 19.09.2009
Blues - Ässät
HPK - Tappara
Ilves - JYP
KalPa - SaiPa
Kärpät - Jokerit
Lukko - HIFK
Pelicans - TPS

ti 22.09.2009
JYP - HPK
Pelicans - Lukko
TPS - Blues
Ässät - Tappara

to 24.09.2009
HIFK - Blues
HPK - Pelicans
KalPa - Ilves

Kärpät - Ässät
Lukko - JYP
Tappara - Jokerit
TPS - SaiPa

pe 25.09.2009
JYP - HIFK

la 26.09.2009
Blues - HPK
Ilves - Jokerit
Lukko - Kärpät
Pelicans - KalPa
SaiPa - Tappara
Ässät - TPS

ti 29.09.2009
Kärpät - Ilves

to 01.10.2009
HPK - Ässät
SaiPa - Jokerit
Tappara - JYP

pe 02.10.2009
Ilves - HIFK
KalPa - Blues

la 03.10.2009
HPK - KalPa
Kärpät - TPS
Pelicans - Jokerit
Lukko - Tappara
Ässät - SaiPa

ti 06.10.2009
Blues - Ilves
HIFK - Jokerit
JYP - Ässät
KalPa - Lukko
SaiPa - Pelicans
TPS - HPK

ke 07.10.2009
Tappara - Kärpät

to 08.10.2009
HIFK - KalPa
HPK - Kärpät
Jokerit - TPS
Lukko - Blues
Ässät - Pelicans

pe 09.10.2009
Ilves - Tappara
JYP - SaiPa
la 10.10.2009
KalPa - Ässät
Kärpät - JYP
Pelicans - Ilves
TPS - HIFK

ti 13.10.2009
Blues - Jokerit
Ilves - HPK
SaiPa - Lukko

to 15.10.2009
HIFK - Kärpät
HPK - SaiPa
Lukko - Ilves
Tappara - KalPa

pe 16.10.2009
JYP - TPS
Pelicans - Blues
Ässät - Jokerit

la 17.10.2009
Blues - Tappara
HIFK - Lukko
KalPa - JYP
Kärpät - SaiPa
TPS - Pelicans

ti 20.10.2009
Ilves - KalPa
SaiPa - Blues

ke 21.10.2009
Jokerit - Kärpät

to 22.10.2009
JYP - Ilves
KalPa - TPS
Pelicans - HPK
Tappara - HIFK
pe 23.10.2009
Lukko - Ässät

la 24.10.2009
HPK - Lukko
Jokerit - SaiPa
Kärpät - Pelicans
TPS - Tappara
HIFK - JYP
Ässät - Blues

ti 27.10.2009
Ilves - Blues
KalPa - HPK

to 29.10.2009
Blues - Kärpät
HIFK - Ässät
JYP - Jokerit
Lukko - TPS
SaiPa - Ilves

pe 30.10.2009
Tappara - HPK

la 31.10.2009
HPK - Jokerit
JYP - Tappara
KalPa - Pelicans
Kärpät - Lukko
SaiPa - HIFK
TPS - Ässät

ti 10.11.2009
Blues - TPS
Jokerit - Ilves
Kärpät - HPK
Lukko - KalPa
Pelicans - HIFK
SaiPa - JYP
Tappara - Ässät

ke 11.11.2009
Ässät - KalPa

to 12.11.2009
Blues - Lukko
HPK - JYP

pe 13.11.2009
Ilves - Kärpät
Jokerit - HIFK
Pelicans - Tappara

la 14.11.2009
HIFK - TPS
HPK - Blues
JYP - Kärpät
Lukko - Pelicans
SaiPa - KalPa
Tappara - Ilves

su 15.11.2009
Jokerit - Ässät

ti 17.11.2009
TPS - Lukko
Blues - Ilves
Ässät - HPK

to 19.11.2009
Blues - HIFK
Kärpät - Tappara
Pelicans - SaiPa
TPS - JYP

pe 20.11.2009
Ilves - Lukko
KalPa - Jokerit (klo 19:30)

la 21.11.2009
HPK - Ilves
JYP - Lukko
SaiPa - TPS
Tappara - Blues
HIFK - Pelicans
Ässät - Kärpät

ti 24.11.2009
Blues - SaiPa
Jokerit - Pelicans

to 26.11.2009
HIFK - Tappara
Ilves - JYP
Kärpät - Jokerit
Lukko - HPK
Pelicans - Ässät
TPS - KalPa

pe 27.11.2009
Jokerit - Blues

la 28.11.2009
JYP - Pelicans
KalPa - Ilves
Kärpät - HIFK
SaiPa - HPK
Tappara - Lukko
Ässät - TPS

ti 01.12.2009
Blues - JYP
Lukko - Jokerit
HIFK - Ässät

to 03.12.2009
HIFK - Jokerit
Ilves - SaiPa

KalPa - Tappara
TPS - Kärpät

pe 04.12.2009
HPK - Pelicans

la 05.12.2009
Jokerit - HPK
JYP - SaiPa
Kärpät - Blues
Lukko - HIFK
Pelicans - KalPa
Tappara - TPS
Ässät - Ilves

ti 08.12.2009
Blues - TPS
HPK - Tappara
Ilves - Pelicans
Jokerit - JYP
KalPa - HIFK
Lukko - Kärpät
SaiPa - Ässät

to 10.12.2009
Ässät - Jokerit
Blues - KalPa
Pelicans - Kärpät
Tappara - SaiPa

pe 11.12.2009
HIFK - Ilves
JYP - HPK
TPS - Lukko

la 12.12.2009
HPK - HIFK
Ilves - TPS
Jokerit - Tappara
KalPa - Kärpät
Lukko - Blues
SaiPa - Pelicans
Ässät - JYP

la 26.12.2009
HPK - Blues
Ilves - Tappara
KalPa - SaiPa
Lukko - Ässät
Pelicans - JYP

su 27.12.2009
TPS - Kärpät

ti 29.12.2009
Blues - SaiPa
Jokerit - TPS
JYP - HIFK
Kärpät - Ilves
Lukko - KalPa
Tappara - Pelicans
Ässät - HPK

la 02.01.2010
HIFK - Kärpät
KalPa - Jokerit
Pelicans - Ilves
SaiPa - Lukko
Tappara - JYP
HPK - TPS
Ässät - Blues

ti 05.01.2010
Jokerit - Lukko
HIFK - Tappara

to 07.01.2010
HPK - KalPa
Ilves - SaiPa
Kärpät - Ässät
Jokerit - Pelicans

pe 08.01.2010
Blues - Tappara
TPS - HIFK

la 09.01.2010
Jokerit - HPK
KalPa - JYP
Lukko - Ilves
Pelicans - Blues
SaiPa - TPS
Tappara - Kärpät
Ässät - HIFK

ti 12.01.2010
Blues - Jokerit
HPK - SaiPa
Ilves - KalPa
Kärpät - JYP
Pelicans - Lukko
TPS - Ässät

to 14.01.2010
HIFK - Blues
KalPa - Pelicans
SaiPa - Kärpät
Tappara - Ässät

SM-LIIGAN OTTELUOHJELMA 2009-2010

Alarivi vasemmalta: Niko Hovinen, Joonas Jalvanti, Pasi Räsänen, Erik Kakko, Mika Toivola, Tommi Nikkilä, Ilkka Kaarna, Jan Latvala, Pasi Nurminen, Marko Jantunen, Joonas Kuusela.
Keskirivi vasemmalta: Jussi Hyvärinen, Jesse Saarinen, Jari Kauppila, Henri Heino, Jani Forsström, Tommi Paakkolanvaara, Vili Sopanen, Henri Laurila, Marko Pöyhönen, Samuli Suhonen, 
Mikko Kousa, Janne Kaartti. Ylärivi vasemmalta: Petri Villa, Reijo Loukiainen, Janne Tavi, Joonas Hurri, Kari Sihvonen, Teemu Rinkinen, Arsi Piispanen, Antti Tyrväinen, Tuomas Santavuori, 
Toni Koivunen Martti Malinen, Jarmo Koivisto.
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pe 15.01.2010
Jokerit - Kärpät
JYP - HPK
Lukko - TPS

la 16.01.2010
Blues - Lukko
Ilves - HPK
Pelicans - HIFK
SaiPa - Tappara
TPS - KalPa
Ässät - JYP

ti 19.01.2010
Jokerit - Ilves

ke 20.01.2010
Kärpät - Lukko

to 21.01.2010
HIFK - Ilves
JYP - Blues
KalPa - Ässät
Pelicans - SaiPa
Tappara - Jokerit

la 23.01.2010
HPK - Ässät
Ilves - Blues
Jokerit - JYP
Kärpät - Pelicans
Lukko - HIFK
SaiPa - KalPa
TPS - Tappara

ti 26.01.2010
Blues - HPK

to 28.01.2010
Ässät - Jokerit
Blues - TPS
HIFK - SaiPa
Ilves - Pelicans
KalPa - Kärpät

pe 29.01.2010
JYP - Ilves
Pelicans - HPK
Tappara - Lukko

la 30.01.2010
Blues - KalPa
HPK - Tappara
Kärpät - HIFK

Lukko - JYP
SaiPa - Ässät
TPS - Jokerit

ti 02.02.2010
HIFK - KalPa
JYP - Pelicans
Lukko - HPK
Tappara - Blues
TPS - SaiPa
Ässät - Kärpät

to 04.02.2010
Blues - Ässät
HIFK - JYP
KalPa - HPK
Kärpät - TPS
Ilves - Lukko

pe 05.02.2010
JYP - KalPa
Pelicans - Tappara
SaiPa - Jokerit

la 06.02.2010
HPK - HIFK
Kärpät - Blues
Tappara - SaiPa
TPS - Ilves
Ässät - Lukko

ti 09.02.2010
HIFK - Blues
JYP - Tappara
KalPa - TPS
Lukko - Jokerit
Pelicans - Ässät
SaiPa - HPK

ke 10.02.2010
Ilves - Kärpät

to 11.02.2010
HPK - Kärpät
Jokerit - HIFK
SaiPa - JYP
TPS - Pelicans

pe 12.02.2010
Tappara - KalPa
Ässät - Ilves

la 13.02.2010
HIFK - Ässät

Ilves - SaiPa
JYP - TPS
Kärpät - Jokerit
Lukko - Pelicans

ti 16.02.2010
HPK - Ilves
Jokerit - Blues
JYP - Kärpät
Pelicans - KalPa
Tappara - HIFK
TPS - Lukko

to 18.02.2010
Blues - JYP
HIFK - Pelicans
Ilves - Jokerit
KalPa - SaiPa
Kärpät - Tappara

pe 19.02.2010
JYP - Lukko
Ässät - TPS

la 20.02.2010
Jokerit - Ässät
Kärpät - KalPa
Pelicans - Ilves
SaiPa - HIFK
Tappara - HPK
TPS - Blues

Olympiatauko

ti 02.03.2010
Blues - Pelicans
HIFK - TPS
HPK - Jokerit
Ilves - JYP
KalPa - Lukko
Kärpät - SaiPa
Ässät - Tappara

to 04.03.2010
Jokerit - Tappara
JYP - KalPa
Pelicans - Kärpät
SaiPa - Blues

pe 05.03.2010
Blues - Kärpät
Ilves - HIFK
Lukko - Ässät
TPS - HPK

la 06.03.2010
HIFK - Lukko
HPK - JYP
Jokerit - SaiPa
KalPa - Ilves
Tappara - TPS
Ässät - Pelicans

ti 09.03.2010
Ilves - Ässät
KalPa - HIFK
Kärpät - HPK
Lukko - Blues
Pelicans - Jokerit
SaiPa - Tappara
TPS - JYP

to 11.03.2010
JYP - SaiPa
Jokerit - TPS
Tappara - Pelicans
Ässät - KalPa

pe 12.03.2010
HPK - Lukko

la 13.03.2010
HIFK - HPK
Ilves - TPS
JYP - Jokerit
KalPa - Blues
Kärpät - Ässät
Lukko - Tappara
SaiPa - Pelicans

ti 16.03.2010
Blues - HIFK
HPK - KalPa
Jokerit - Lukko
Pelicans - JYP
Tappara - Ilves
TPS - Kärpät
Ässät - SaiPa

to 18.03.2010
Blues - Jokerit
HIFK - Kärpät
Ilves - HPK
JYP - Ässät
KalPa - Tappara
Lukko - SaiPa
Pelicans - TPS

la 20.03.2010
HPK - Pelicans
Jokerit - KalPa
Kärpät - Lukko
SaiPa - Ilves
Tappara - JYP
TPS - HIFK
Ässät - Blues

Villi kortti -kierros:
- Runkosarjassa sijoille 7-10 sijoittuneet 
(parit 7.-10. ja 8.-9.)
- Paras kolmesta eli neljännesfinaaleihin 
kahdella voitolla
Pelipäivät:
ti 23.03.2010
to 25.03.2010
pe 26.03.2010 (tarvittaessa)

Neljännesfinaalit:
- Runkosarjassa sijoille 1-6 sijoittuneet ja 
Villi kortti -kierroksen voittajat
- Paras seitsemästä eli semifinaaleihin 
neljällä voitolla
Pelipäivät:
ma 29.03.2010
ke 31.03.2010
pe 02.04.2010
la 03.04.2010
ma 05.04.2010 (tarvittaessa)
ke 07.04.2010 (tarvittaessa)
to 08.04.2010 (tarvittaessa)

Semifinaalit:
- Neljännesfinaalien voittajat
- Paras seitsemästä eli finaaleihin 
neljällä voitolla. Häviäjät pronssiotteluun. 
Pronssiottelun päivämäärä ilmoitetaan 
myöhemmin.
Pelipäivät:
la 10.04.2010
ma 12.04.2010
ke 14.04.2010
to 15.04.2010
la 17.04.2010 (tarvittaessa)
ma 19.04.2010 (tarvittaessa)
ti 20.04.2010 (tarvittaessa)

Finaalit:
- Semifinaalien voittajat
- Paras seitsemästä eli mestariksi neljällä 
voitolla
Pelipäivät:
to 22.04.2010
la 24.04.2010
su 25.04.2010
ti 27.04.2010
ke 28.04.2010 (tarvittaessa)
la 01.05.2010 (tarvittaessa)
su 02.05.2010 (tarvittaessa)

Liigakarsinta:
- Runkosarjan viimeinen ja Mestiksen 
voittaja
- Paras seitsemästä eli SM-liigaan neljällä 
voitolla
Pelipäivät:
ti 30.03.2010
to 01.04.2010
la 03.04.2010
ti 06.04.2010
to 08.04.2010 (tarvittaessa)
la 10.04.2010 (tarvittaessa)
ti 13.04.2010 (tarvittaessa)

PLAYOFF-OTTELUT:
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LÄPIMURTO TAKANA,  
KOVA NÄLKÄ EDESSÄKun Marko Pöyhösestä 

on kirjoitettu lehtijut-
tuja, teemat ovat löy-
tyneet helposti kah-

desta aihepiiristä: hänen vii-
destä laudaturistaan ylioppilas-
kirjoituksissa sekä pari vuotta 
sitten rasitteena olleesta ylikun-
nosta.

”Ne on kyllä mainittu aina. 
Jos välillä jostain muustakin 
kirjoitettaisiin”, hän naurahtaa.

Helppo homma. Pöyhönen 
oli menneellä kaudella Pelican-
sin pelaajista läpimurron te-
kijä numero yksi. Valmentajat 
ja seurajohto ovat muistaneet 
mainita asiasta useasti, ylpeänä 
oman juniorituotannon jalosta-
misesta. Sen pitäisi riittää jutun-
juureksi.

”Hyvältä se tuntuu. Pääsin 
pelaamaan ensimmäisen täy-
den liigakauden ja onnistuin-
kin ihan hyvin”, laitahyökkääjä 
myhäilee.

Pöyhösen runkosarjan piste-
määrä 6+6 saattaa tuntua vaati-
mattomalta ja yhdentekevältä, 
mutta saldo on hyvä verrattuna 
minkä tahansa muun liigajouk-
kueen nelosketjun pelaajien te-
hoihin − puhumattakaan sii-
tä, että Pöyhönen oli tulokaspe-
laaja ja hänen plusmiinus-luke-
mansa oli +10.

Voittomaaliekspertti
Tutkaillaanpa tilastoja hieman 
tarkemmin. Pöyhönen oli tasa-
kentällisin pelattaessa 29 ker-
taa kentällä Pelicansin tehdessä 
maalin ja 19 kertaa vastustajan 
tehdessä maalin. Teholukema 
on joukkueen paras, ainoastaan 
ketjukaveri Henri Heino (+9) 
pääsi lähelle.

”Olen oppinut vihaamaan si-
tä tunnetta, kun kiekko menee 
omiin. Se varmasti vaikuttaa”, 

Marko Pöyhönen vihaa 
omaan päähän menneitä 
maaleja niin paljon,  
että vastustaja huomaa  
ja tuntee sen.

Pöyhönen miettii syitä kovaan 
saldoonsa.

Pöyhösen yhteispeli Heinon 
ja Kari Sihvosen kanssa toimi 
niin hyvin, että hän mielellään 
jatkaisi samojen miesten rinnal-
la ensi kaudellakin. Ei niin vä-
liä, vaikka rooli on ennen kaik-
kea puolustava.

”Sitä roolia mä tykkään pe-
lata. Tietysti ylivoimapelaami-
nenkin kiinnostaisi, mutta kat-
sotaan nyt, mitä ensi kausi tuo”, 
puolustuspelin ja alivoiman eri-
koismies sanoo.

Aivan katteettomia hänen 
haaveet ratkaisijan roolista ei-
vät ole. Pöyhösen viime kau-
den kuudesta maalista nimit-
täin kolme oli ottelun voitto-
maaleja!

”Huomasin sen jossain vai-
heessa tilastoistani ihan sattu-
malta. Mukava havaita, että on-
nistumisia on tullut ratkaisevis-
sa paikoissa. Kokonaispistemää-
räkin oli ihan tyydyttävä.”

Heinola opetti
Pöyhönen täyttää syyskuussa 
22 vuotta. Nuori kiekkoilija siis, 
mutta suoraan juniorimyllystä 
hän ei SM-liigaan putkahtanut, 
vaan ennen täyttä tulokaskautta 
oli takana jalostuskausi farmi-
seura Heinolan Kiekossa.

Heinolaan lähtiessään Pöy-
hönen oli raakile, jolle ei voinut 
varmuudella povata pitkää pää-
sarjauraa. Nyt voi. Mitä Heino-
lassa siis tapahtui?

”Tiesin, että Mestis olisi nuo-
relle pelaajalle hyvä kehittymi-
sen paikka matkalla liigapelaa-
jaksi. Isoin kehitys tapahtui var-
maan henkisellä puolella. Sain 
vastuuta miesten joukkueessa 
ja sitä myötä itseluottamusta. 
Taidot olivat jo olemassa, siellä 
opin käyttämään niitä.”

Teksti ja kuva: Mikael Hoikkala
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LÄPIMURTO TAKANA,  
KOVA NÄLKÄ EDESSÄ

Fyysisessä harjoittelussa hän 
tunnustaa panostaneensa yh-
teen asiaan enemmän kuin mui-
hin: nopeuteen.

”Sitä halusin kehittää, koska 
luonnostaan mulla ei räjähtä-
vyyttä ole ollut”, Pöyhönen sa-
noo.

”Kroppa jämäköityy koko 
ajan ja muuttuu pojasta mie-
heksi. Kun aikoinaan oli se yli-
kunto, niin sen jälkeen harjoit-
telu järkevöityi.”

Tulokset ovat nähtävissä. Kat-
sokaapa huviksenne tämän kau-
den liigapeleissä, kuinka usein 
Marko Pöyhönen häviää tai 
hyytyy luistelukilpailussa. Si-
tä tapahtumaa saatatte joutua 
odottamaan pitkään.

”Tämän kesän ensimmäinen 
pyörätesti oli kesän alussa, ja 
jo silloin tulokseni oli melkein 
minuutin parempi kuin viime 
vuonna”, hän kiittelee teräksen-
vahvojen jalkojensa kehittymis-
tä.

Mummolat lähellä
Uuden päävalmentajan Mi-
ka Toivolan valmennustapaan 
Pöyhönen on kesän harjoitus-
ten perusteella tyytyväinen.

”Hän on kova vaatimaan ja 
ottamaan pelaajista kaiken irti. 
Ei pääse löysäilemään.”

Pöyhöselle korkea vaatimus-
taso ei ole ongelma, onhan tot-
tunut itsekin vaatimaan itsel-
tään paljon. Tulevalta kaudelta 
hän odottaa sekä joukkueelta et-
tä itseltään parempia saavutuk-
sia kuin viime kaudella.

”Joukkue on parantanut sijoi-
tustaan joka kausi, joten pakko 
sitä on jatkaa ja taistella vaik-
ka mitalipeleihin asti. Henkilö-
kohtaiset tavoitteet... Jos vähän 
enemmän saisi ansaittua itsel-
leen peliaikaa ja tekisin jokusen 
pisteen enemmän kuin viime 
kaudella.”

Pöyhösen sopimus ulottuu 
ensi kevääseen. Hän myöntää 
suoraan, että jatko Pelicansissa 
on toivelistan kärjessä − muista-
kin kuin pelillisistä syistä ja ko-
tiseuturakkaudesta.

”Meille on tulossa lapsi loka-
kuussa. Täällä olisi mummolat 
lähellä”, hän hymyilee. ■
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TÄHTITEHTAAN TUOTOS
Teksti: Eetu Ampuja Kuvat: Europhoto
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TÄHTITEHTAAN TUOTOS Lopettamisen partaalla 
olleesta rujosta miehen 
alusta kasvoi voittava 
SM-liigavahti. Pahimman 
kiirastulen ollessa takana 
Tommi Nikkilä on nyt 
valmis johdattamaan 
Pelicansin pitkälle.

Antti Niemen Chica-
go Blackhawksin so-
pimuksen julkista-
minen toukokuus-

sa 2008 sai lahtelaiset kiekko-
fanit pysähdyksiin. Kolmessa 
vuodessa itsensä kaupunkilais-
ten sydämiin torjunutta Niemeä 
pidettiin Pelicansin tärkeimpä-
nä yksittäisenä palasena tule-
vaisuuden menestysjoukkuetta 
kasatessa. Sympaattinen ja ujo-
noloinen vantaalainen oli vaati-
valle kiekkoyleisölle kuin oman 
kylän poika, jonka lähtö rapa-
kon taakse merkitsi radiomas-
ton kokoista katastrofia.

Niinpä ei ollut yllätys, että 
korvaajan saavuttua Pelicansin 
viime kauden seuratuin pelaaja 
löytyi nimenomaan lahtelaisten 
maalin suulta.

Tyly alku
Isku Areenan Lämäri-ravinto-
la kesäkuussa 2009. Ruskettu-
nut Tommi Nikkilä tyhjentää 
lautastaan hyvällä ruokahalul-
la. Paikalla olevat asiakkaat ei-
vät noteeraa jäntevää maalivah-
tia, joka on ollut jo vuoden päi-
vät tuttu näky paikallisten suo-
simassa ravintolassa. 

”Ihan rauhassa saa safkaa. 
Kaupungillakin voi liikkua il-
man, että kukaan kiinnittäisi 
huomiota”, lihapulliaan vauh-
dilla lusikoiva Nikkilä sanoo.

Ulkopuolisten hiljainen hy-
väksyntä ei ole kuitenkaan aina 
ollut itsestäänselvyys. Edellis-
kesänä täysin uutena kaverina 

Pelicansiin saapunut Nikkilä oli 
paikallisille kiekkofanaatikoil-
le tuolloin vielä puolituntema-
ton nimi. Muukalainen, jonka 
kykeneväisyyttä pukea Niemen 
pukukoppiin jättämiä varustei-
ta epäiltiin suuresti.

Edes valmentaja Pasi Nurmi-
sen toistuvat vakuuttelut koke-
neen vahdin potentiaalista ei-
vät täysin onnistuneet vakuut-
tamaan kovapäisiä lahtelaisia.

”Ei sitä silloin hirveästi nos-
tettu esiin. Mutta itse kyllä tiesin 
koko ajan, että Andyn korvaa-
jaksi minut oli tänne hankittu. 
Kyllä sen tiedosti selvästi”, Nik-
kilä hymähtää.

Uuden maalivahdin ympäril-
lä riitti epäluuloista supinaa vä-
hän joka puolella. Paitsi puku-
kopissa.

”Joukkueeseen oli helppo tul-
la sisään. Mutta samaan aikaan 
tiesin, että jätkien luottamus oli 
ansaittava. Ja se oli mahdollista 
vain kentällä”, Nikkilä muistelee 
vuoden takaisia tapahtumia. 

”Siksi olikin hyvä, että sain 
jo alussa joukkueen luottamuk-
sen.”

Alulla Nikkilä viittaa lupaa-
vasti sujuneisiin harjoitusot-
teluihin, joissa veräjänvartija 
operoi itäsaksalaisen palkka-
murhaajan veroisella kylmäher-
moisuudella. Räpylään hyväl-
lä prosentilla jääneet kiekot ja 
alusta asti toiminut yhteispe-
li puolustajien kanssa lupasivat 
hyvää, mutta nurkan takana ti-
kitti jo pommi.

jatkuu ➡
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Juuri kun kaiken piti olla val-
mista, lunta rojahti tupaan oi-
kein urakalla. Nikkilän lonkka 
repesi aivan kauden kynnyksel-
lä perinteisessä Easton-turna-
uksessa, ja edessä oli parin kuu-
kauden huili.

”Se napsahti aamujäillä, ja 
menin vielä hölmönä pelaa-
maan samana iltana”, Nikkilä 
manaa päätään pyöritellen.

”Omaa tyhmyyttä, mutta 
minkäs teet. Oli vaan niin pal-
jon intoa päästä pelaamaan.”

Nyrkki pysyi 
hanskassa
Ensimmäiset parikymmentä 
ottelua katsomossa popcornia 
mussuttaneen Nikkilän debyytti 
Pelicansin maalinsuulla näki lo-
pulta päivänvalon 23. lokakuu-
ta. Kahleista irti päässyt vahti 

pursusi näyttöhaluja ja raivosi-
kin HIFK:ta vastaan heti voiton 
tililleen. 

Täydet pisteet Nordenskiöl-
dinkadulta merkitsivät pait-
si helpottavaa starttia maali-
vahdille itselleen, myös uutta 
puhtia tuonutta piristysruisket-
ta pudotuspeliviivan alapuolel-
le valahtaneelle lahtelaismiehis-
tölle. Ykkösvahdin oltua sivus-
sa elämänsä tulikokeeseen jou-
tunut nuori Niko Hovinen oli 
paikannut sen minkä pystyi, 
mutta vasta Nikkilän paluu sy-
tytti Pelicansin taistelemaan.

Alkoi hirvittävä kiri menetet-
tyjen sarjapisteiden kiinnisaa-
miseksi.

”Silloin mietin että perkele, 
kyllä tästä vielä noustaan!”

Periksiantamaton vah-
ti teki kaikkensa hinatakseen 

Pelicansin pudotuspeleihin. 
Milloin Nikkilä esti varmalta 
näyttäneen takaiskun nappaa-
malla kiekon maaliviivalta, mil-
loin pelasi kuumeisena pitäen 
lahtelaiset voitonsyrjässä kiinni 
eleettömästi torjuen.

Ja kun keinoja ei kaihdettu, 
välillä ryöpsähti yli. Marras-
kuussa Nikkilä ylitti valtakun-
nallisen uutiskynnyksen arvos-
teltuaan julkisesti kovin sanoin 
joukkuettaan. Iltapäivälehtien 
sivuille päätynyt heikkojen pe-
liesitysten kumpuama avautu-
minen herätti ihmetystä, mutta 
kuumaverinen vahti yritti vain 
herätellä omiaan spontaanilla 
tunteenpurkauksellaan.

Eikä tapauksessa edes ol-
lut Nikkilän mittapuulla mi-
tään ihmeellistä. Ei ainakaan 
helmikuun 2007 tapahtumiin 

verrattaessa, jolloin Tapparassa 
torjunut Nikkilä ratkoi erimie-
lisyyksiä SaiPan Rob Zeppin 
kanssa maalivahdeille erikoi-
semmalla tavalla - tappelemalla!

”Heh, joo. Välillä sitä kiehah-
taa”, Nikkilä naureskelee.

Lumien suliessa Nikkilä hil-
jensi loputkin epäilijänsä pake-
toimalla runkosarjansa veret-
seisauttavilla tilastoilla: torjun-
taprosentti 92,40 ja päästettyjen 
maalien keskiarvo 2,05 oikeut-
tivat koko liigan kärkipäähän.

Kovin koitos oli kuitenkin 
vasta edessäpäin.

Ikimuistoinen kevät
Pelicansin kauden tavoitteek-
si asettama mitali näytti vielä 
maaliskuun alussa kaukaisel-
ta haaveelta. Runkosarjan pis-
tesaalis ei ollut riittänyt edes 
suoraan pudotuspelipaikkaan, 
eikä ulkopuolisten silmissä ai-
lahtelevien peliesitysten piinaa-
man joukkueen kauden jatku-
miselle ollut mitään takeita.

Suljettujen ovien takana pa-
loi kuitenkin luja usko omaan 
tekemiseen, ja se näkyi myös 
kentällä. Tavoite ja seurahisto-
rian paras saavutus jäivätkin lo-
pulta vain yhden vaivaisen voi-
ton päähän.

Huimasta noususta mitali-
pelien kynnykselle on pitkälti 
kiittäminen juuri miestä mas-
kin takana. Playout -kurimuk-
sesta Olli Julkusen maalilla ja 
ennen kaikkea Nikkilän torjun-
noilla Ilveksen yli punnertanut 
Pelicans jatkoi lennokasta liito-
aan seuraavaksi Bluesin kustan-
nuksella.

Murskaaville ennakkoarvioil-
le pyrstösulkia näyttäneet lahte-
laiset laittoivat espoolaisille ra-
justi kampoihin taistellen aina 
ratkaisevaan seitsemänteen ot-
teluun saakka. Vaikka Pelicans 
lopulta kärsikin kirvelevän tap-
pion, maalivahtipelistä homma 
ei jäänyt kiinni. Päinvastoin, 
tulikuumana tiukoissa playoff-
sarjoissa roihunnut Nikkilä ylsi 
parhaaseensa juuri tärkeimmil-
lä hetkillä.

Ei ihme, että kauden loppu-
minen tuntui miehestä ennen-
aikaiselta.

”
Heh, joo.  
Välillä sitä kiehahtaa”
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Tommi Nikkilästä on liikkunut koko tämän uran ajan toinen tois-
taan värikkäimpiä tarinoita.

Jyväskyläläislähtöisen maalivahdin tie huipulle on ollut kivinen 
ja täynnä erilaisia mutkia, mutta kuten kaikissa hyvissä tarinoissa, 
myös Nikkilän kohdalla onnellakin on ollut osansa.

Yksi mielenkiintoisimmista värikkään vahdin sivujuonista juon-
taa juurensa vuosituhannen vaihteeseen. Mikäli asiat olisivat tuol-
loin menneet hieman toisin, Nikkilä saattaisi tehdä jotain aivan 
muuta ansaitakseen leipää pöytään. Kaikki voi olla yhdestä puhe-
linsoitosta kiinni.

Kesällä 2001 Mestis-seura Joensuun Jokipojissa kiekkojen kop-
paamiseen totaalisen kyllästynyt Nikkilä oli jo lähellä uransa lopet-
tamista. Kolme vuotta aikaisemmin JYPin A-nuoret mestaruuteen 
torjuneen ex-junioritähden kehitys oli Joensuussa jäänyt junnaa-
maan paikoilleen, ja normaaleihin päivätöihin siirtymisen piti olla 
vain ajan kysymys.

- Olin todella kyllästynyt kiekkoon. Homma ei maistunut, mut-
ta kun muutakaan ei oikein ollut, päätin vielä soittaa Dufvalle, nyt 
31-vuotias Nikkilä muistelee.

Epätoivoinen puhelu osoittautui onnenpotkuksi. Jukurei-
ta tuolloin valmentanut, niin ikään jyväskyläläistaustainen Risto 
Dufva antoi mahdollisuuden tutulle nuorukaiselle tarjoamalla täl-
le kakkosvahdin pestin. Se ei kuitenkaan riittänyt Nikkilälle, joka 
kaikkien yllätykseksi valtasi itselleen väkisin ykköstorjujan paikan.

Vielä yllättävämpää oli, että täysin puskista saapunut röyhkeä 
vahti torjui Jukurit välittömästi kahteen peräkkäiseen Mestis-mes-
taruuteen. Ja koska kyseessä on Nikkilä, lisää vivahdekkaita kään-
teitä oli luvassa.

Uransa äkilliseen nousuun kääntäneen maalivahdin yritys saa-
da urotöilleen jatkoa SM-liigasta meni osittain poskelleen, sil-
lä kaudet JYPissä ja Tapparassa eivät hyvistä otteista huolimat-
ta tuoneet miehen kaipaamaa selkeää ykkösmaalivahdin paik-
kaa. Lupaavassa nousukiidossa ollut kehityskäyrä osoitti jälleen 
hyytymisen merkkejä, ja Nikkilä oli jämähtämässä uudestaan pai-
koilleen.

Kunnes sattuma astui jälleen mukaan. Vai kuka olisi muka usko-
nut, että Nikkilän kiehumispisteessä olleeseen soppaan tunkisivat 
yllättäen lusikkansa Pelicans ja Chicago Blackhawks? ■

Viittä vaille finito

”Kyllä se kova pettymys oli, 
oltiin kuitenkin niin lähellä. Tai 
ehkei sittenkään niin lähellä, he-
he”, Nikkilä naureskelee viita-
ten surullisen kuuluisaan seit-
semänteen otteluun, jossa Blues 
höykytti rättiväsyneen Pelican-
sin peräti 8-2.

”Jos verrataan Bluesiin, niin 
meille tuli aika paljon pelejä ke-
väällä. En selittele mitään, mut-
ta sanon vaan, että saa kyllä ol-
la aika kova joukkue joka menee 
villikortti -kierrokselta jatkoon”, 
Nikkilä tuhahtaa.

”Taisivat jo mittarit olla aika 
täynnä silloin.”

Asenne kuin  
suoraan Liipolasta
Ruokailunsa lopettanut Nikkilä 
latoo lounaansa päätteeksi ateri-
mensa tarjottimelle. Viedessään 
tarvikkeita tarjoilukärrylle hy-
väntuulinen vahti luo ravintolan 
ikkunoista silmäyksen areenal-
le, jossa rakennusmiehet irrotta-
vat parhaillaan vanhaa tulostau-
lua irti katosta. Myöhemmin ti-
lalle asennettavalla tuliterällä 
mediakuutiolla tullaan kotiylei-
sön iloksi mitä luultavammin 
sahaamaan myös Nikkilän pa-
raatipelastuksia.

”Heh, niin varmaan”, asian-
omainen naurahtaa.

Päättynyt kausi teki selväk-
si, että Pelicans on saanut Nik-
kilästä tahtomansa väriläiskän 
tolppien väliin. Sellaisen, jon-
ka edesottamuksia kelpaa pyö-
ritellä tulostaululla, vaikka tämä 
ei tekisi ainoatakaan pelastusta.

Nikkilä näet sopii Lahteen. 
Alati sata lasissa työlleen omis-
tautuva taistelija sättii itseään 
maskinsa sisällä, ojentaa omi-
aan ja raivoaa jokaiselle maalin 
eteen erehtyvälle vastustajal-
le. Kovapäisellä atleetilla virtaa 
veressään sitä samaa katujätkä-
mäisyyttä kuin henkisellä ment-
rorillaan Nurmisellakin. Ja ky-
seessä on vielä voittava maali-
vahti.

Tässä on kaveri, joka ei saa 
peliä pois mielestään edes ke-
sällä - ei, vaikka kauden päättä-
neestä päätösvihellyksestä on jo 
hyvän aikaa. Kevään pettymyk-
seen päättynyt trilleri pyörii 

nimittäin edelleen Nikkilän 
mielessä.

”Ennen kautta ajattelin, et-
tä olisin tyytyväinen, jos pys-
tyisin pelaamaan tasaisen kau-
den. Siinä onnistuinkin, mutta 
jälkeenpäin ajatellen mitalikin 
olisi ollut kiva”, viileästä hallista 
parkkipaikan puolelle tallustel-
lut mies tuhahtaa, ja jatkaa sit-
ten ilman uhon häivääkään:

”Kun katselin pleijareita 
eteenpäin, pelin taso ei kyllä 
päätä huimannut. Esimerkiksi 
KalPa ei pystynyt kauhean hy-
vin haastamaan JYPiä. Ajatte-
lin, että olisimme voineet haas-
taa ne paremmin.”

Mitalia tiskiin
Nikkilän ja Pelicansin uusi tilai-
suus käynnistyy 10. syyskuuta, 
kun SM-liigakausi 2009-2010 
pyörähtää käyntiin. Tosin jos 
se Nikkilästä olisi kiinni, aloi-
tuskiekko voitaisiin pudottaa 
vaikka saman tien. Intohimoi-
nen treenaaja on kesän kuumi-
na kuukausina hionut torjunta-
tyyliään kaikessa hiljaisuudessa 
Nurmisen valvovan silmän alla.

”Henkilökohtaisesti tuntuu 
kyllä hyvältä. Uuteen kauteen 
on nyt sikälikin mukava läh-
teä, kun ei enää tarvitse todis-
tella mitään. Vaikka kyllä minä 
itselleni luon paineita”, hyvän-
tuulinen vahti hymyilee ja sa-
noo sitten:

”Aion pelata vähintään yhtä 
hyvän kauden kuin viime kau-
della. Tai sanotaan se nyt jo sit-
ten suoraan, että paremman.”

Itseluottamusta täyteen lada-
tulla vahdilla on myös luja usko 
joukkueeseensa, jota viime ke-
väinen raskas tappio on vain en-
tisestään sisuunnuttanut.

”Uskon, että meillä on en-
si kaudella hyvät mahdollisuu-
det. Olemme nyt vuoden koke-
neempia ja vahvempia. Ja ko-
tiyleisön edessä on hienoa pe-
lata, kun tunnelma on tiivis ja 
siivet heiluvat katsomossa”, Nik-
kilä kehuu.

”Mutta menestystä on tulta-
va enemmän. Olen varma, et-
tä joukkue on edellisvuotta ko-
vempi. Siksi mitali on vähim-
mäistavoite.” ■
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LAPIN MIEHEN 
PÄÄTÄ EI PALELE!
Tuntureiden keskellä lämäreitään paukutelleen 
Antti Iivarin tavoitteet ovat korkealla. 
Täysiveriseksi liigatähdeksi aikova Pohjoisen 
poika hioo taitojaan nyt Lahdessa.

Pelicansin A-nuorten keskuudessa käy 
kova kilpailu. Adrenaliinia täyteen la-
datussa pukukopissa jokainen miehen 
alku mielii SM-liigaan. Motivaation ra-

julle työnteolle ymmärtää, sillä mahdollisuudet 
unelmaan huippuunsa hiotussa juniorimyllyssä 
ovat olemassa.

Joonas Hurri, Antti Tyrväinen ja Janne Tavi 
ovat jo kaikki lahtelaista kiekkoa seuraavalle en-
nestään tuttuja nimiä.

Kohta heidän mukaansa voi ehkä laskea jo ro-
vaniemeläisen Antti Iivarin.

Ikävä poronkäristystä
Iivarin tie lahtelaisen jääkiekon korkeakouluun 
ei ole sieltä tavallisimmasta päästä. Rovaniemel-
lä paikallisessa RoKissa vanhemmissa ikäryhmis-
sä päivästä yksi alkaen kiekkoillut hyökkääjä la-
toi kausi toisensa jälkeen valotaululle sellaisia lu-
kemia, että kutsut lahjakkuuksia kokoaville Fin-
nair-leireille tulivat ajan myötä tutuksi.

Sieltä Pelicanskin bongasi nuoren miehen ri-
veihinsä.

”En olisi kyllä ihan heti uskonut päätyväni Pe-
licansiin. En ollut koskaan aiemmin edes käynyt 
Lahdessa”, Isku Areenan uumenissa tiiliseinään 
nojaileva Iivari sanoo.

”Mutta mikäs täällä on ollessa, organisaatio on 
hyvä ja kaupunki vaikuttaa mukavalta. Tosin po-
ronkäristystä on jo vähän ikävä.”

A-nuorissa kilpailu pelipaikoista on kovaa, 
mutta vielä vaikeampaa se on vielä B-ikäiselle. 
Vuonna ́ 92 syntynyt Iivari ei ole silti moksiskaan, 
vaikka kamppaileekin pääsystä joukkueeseen lä-
hemmäs 40:nen muun kaverin kanssa.

”Ei se haittaa, vaikka olen muita nuorempi. 

Täällä on paljon kovia kaverei-
ta. Uskon silti olevani vahvoilla, 
kun lopullista joukkuetta kasa-
taan”, rauhallinen Iivari toteaa.

”Peliesitykset kuitenkin rat-
kaisevat.”

Juonikkaampi kuin 
Erkinjuntti
Pelaamisen Lapin poika taitaa-
kin. Viimeisellä kaudellaan Ro-
Kissa vielä B-ikäinen Iivari tais-
teli loppuun asti A-nuorten pis-
tepörssin voitosta. Kymmenes-
sä ottelussa miesten 2. divarissa 
syntyi peräti 22 tehopistettä.

”Sama peli se on, vaikka vas-
tustajat olisivatkin vähän isom-
pia.” 

Iivari on kotoisin niiltä sa-
moilta Rovaniemen ulkojäiltä, 
kuin tätä nykyä TPS:ssä kiek-
koileva Antti Erkinjunttikin. 
Jos Iivari on veistetty lähelle-
kään samasta Pohjoisen puus-
ta, Pelicansin A-nuoret tulevat 
saamaan hyvän sekoituksen pe-
linrakentelua, pehmeitä käsiä ja 
tarkasti ammuttuja rannelauka-
uksia.

”Muuten kyllä joo, mutta 
mulla on kyllä vähän enemmän 
juonikkuutta pelissä”, Iivari nau-
reskelee.

”Sellaista Lapin juonikkuut-
ta.” ■

Teksti: Eetu Ampuja Kuvat: Eetu Amuja ja Europhoto
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Ei huolta huomisesta

valmentaja Petteri Hirvonen 
sanoo ja muistuttaa osan nuo-
rista pelaavan jo HeKissä, Peli-
cansin yhteistyöseurassa Mes-
tiksessä.

”Meillä on ollut sellainen linja-
us, että viimeiset A-juniori-ikäi-
set ovat pelanneet aika pitkälti  
Heinolassa. Se on vielä yksi por-
ras A:n ja liigan välissä, ja tulok-
set ovat olleet hyviä.”

Tunkua liigaan
SM-liigakausi on pitkä ja yl-
lätyksiä täynnä. Radiomasto-
jen juuressa on kuitenkin mistä 
ammentaa, jos vaikkapa louk-
kaantumissuma sattuisi yllättä-
en runtelemaan liigajoukkueen 
runkopelaajia.

Hirvonen antaa mielellään 
esimerkkejä liigapaikkaa janoa-
vista nuorista, jotka ovat suu-
relle yleisölle toistaiseksi tun-
temattomia nimiä. Mutta vain 
toistaiseksi.

”Kyllä meillä laadukkaita poi-
kia löytyy. Tyrväisen Antti on 

Pelicansin juniorimylly jauhaa 
tähtiä jatkossakin.

Alkavalla SM-liigakau-
della voimaan as-
tuu uusi sääntö, jon-
ka mukaan pelaavaan 

kokoonpanoon saa merkitä 18 
kenttäpelaajaa entisen 20:n si-
jaan. Uudistuksen myötä jouk-
kueiden omavaraisuuden tär-
keyden on arveltu korostuvan, 
kun seurat eivät ole enää valmii-
ta satsaamaan kalliisiin keikka-
työmiehiin.

Mikäli näin käy, Pelicansil-
la ei ainakaan tule olemaan hä-
dän päivää. Lennokkaan kiekko-
miehistön omavaraisuusaste on 
jo vuosia ollut koko liigan kärki-
päätä ja organisaatio on tuotta-
nut liigapelaajia kuin liukuhih-
nalta.

Eikä loppua ole näkyvissä. Ei, 
vaikka kevään 2007 Suomen 
mestaruuden jälkeen Pelican-
sin A-junioreiden sijoitus onkin 
kieppunut pudotuspeliviivan 
molemmin puolin.

”Sijoitukset eivät kerro koko 
totuutta”, pikkupelikaanien pää-

esimerkiksi yksi sellainen kaveri. 
Hän harjoittelee kesän liigajouk-
kueen mukana, ja voi olla siellä 
hyvin lähellä pelipaikkaa vaikka 
on vielä A-ikäinen.”

”Tavi (Janne) taas pääsi jo vii-
me kaudella näyttämään osaa-
mistaan. Äärettömän taitava ka-
veri, joka tekee kiekon kanssa 
aika ihmeitä”, Hirvonen kehuu.

Hyökkäyspään lisäksi myös 
puolustuksesta löytyy tulivoi-
maa. Menneellä kaudella lopul-
lisen läpimurtonsa Pikkuleijonis-
sa tehnyt Joonas Hurri hiihtelee 
samoja menestyksen latuja kuin 
Mikko Kousa ja Joonas Jalvan-
ti. Hirvoselle ei tulisi yllätyksenä, 
vaikka nuori mies olisi pian olla 
tuttu näky myös liigajäillä.

”Kyseessä on poikkeukselli-
sen hyvin luisteleva kaveri, jon-
ka tahto ja henkiset kyvyt muu-
tenkin ovat aika ensiluokkais-
ta. Jos Joonas ei pelaa ensi kau-
della vielä liigaa, A:ssa hän tulee 
olemaan meillä aivan selkeä lii-
deripakki.” ■

Ylärivi vas.: Timi Lehto, Olli Rahkonen, Aku Nevalainen, Tuomas Sorsa, Jere Saarinen, Lauri Aaltonen, Jan-Erik Kammonen, Topias Räty, Niko Forsström, Joonas Savolainen, 
Tuukka Rajamäki, Topi Kettunen, Timo Lehto.
Keskirivi vas.: Samuli Korjus, Antti Hokka, Henri Myöhänen, Tomi Saren, Teemu Seilonen, J-P Pietilä, Miika Mäkitalo, Miikka Siren, Toni Vesaaja, Antti Iivari, Jani-Pekka Alenius, 
Jorma Väkeväinen.
Alarivi vas.: Mikko Raninen, Niklas Westerlund, Juhani Tyrväinen, Petteri Hirvonen, Tuukka Huumonen, Pekka Juutilainen, Antti Niiranen, Joni Pekkanen, Anssi Mäki-Rekola.

Pelicans A-nuoret kaudella 2009-2010
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Vapise, Venäjä!
Pelicans-fanien suursuosikki möyhentää 
seuraavaksi Moskovan Dynamossa.

Lahtelaisen kiekkoväen 
silmissä itsensä puo-
lijumalan asemaan 
hämmentänyt Leo 

Komarov on uusien haasteiden 
edessä. Unelmasiirto itänaapu-
riin ruplilla vuorattuun KHL-
liigaan on paitsi palkinto vuo-
datetusta hiestä, myös malliesi-
merkki Pelicansin kyvystä jalos-
taa ykkösluokan pelimiehiä.

Komarovin lähtö legendaari-
seen Dynamoon ei silti kirpaise 
pelkästään Pelicansia ja sen in-
tohimoisia kannattajia. Matka-
laukun pakkaaminen on haike-
aa myös miehelle itselleen.

”En olisi edes halunnut läh-
teä. Viihdyin Lahdessa erittäin 
hyvin ja kaikki pelasi ihan vii-
meisen päälle”, Komarov tun-
nustaa.

Radiomastojen katveessa kol-
messa vuodessa kansainvälisen 
kiekkoilijan mittoihin kasva-
nut kaukaloiden kauhu sanoo-
kin suoraan, etteivät Moskovan 
kuuluisat valot olleet se ratkai-
seva tekijä maisemanvaihdosta 
valitessa.

”No ei todellakaan. En ole 
edes varma, miten pärjään niin 
suuressa kaupungissa”, Leksa tu-
hahtaa.

”Mutta korvaus on hyvä. Ja 
kyllä sielläkin pitäisi ihan pe-
limiesten kanssa päästä pelaa-
maan.”

Ei liikaa keittoa
Komarov tietää mistä puhuu, 
sillä Dynamon paidassa riit-
tää jantusia vähän joka lähtöön. 
Moskovan mahtiseura parante-
li kesällä jo ennestään kivikovaa 
kokoonpanoaan värväämällä ri-
veihinsä muun maussa Stanley 
Cup-voittaja Jiri Hudlerin.

”Se on kuulemma kova poke-
rimies. Saas nähdä”, miten kova, 
Komarov naureskelee.

Tulevat pokeri-illat idän met-
ropolissa maailmantähtien kans-
sa eivät kuitenkaan saa Koma-
rovia unohtamaan seuraa, joka 
toimi tämän ponnahduslautana 
maineeseen ja mammonaan.

”En ollut mikään ihmemies 
kun tulin Pelicansiin. Sain seu-
rassa kuitenkin paljon luottoa 

eikä virheitä tarvinnut koskaan 
pelätä. Ilmapiiri on Lahdessa 
sellainen, että se motivoi”, Ko-
marov kehuu.

”Valehtelematta varmasti yk-
si Suomen parhaista organisaa-
tioista. Iso kiitos seuralle ja val-
mentajille siitä, mihin sitä nyt 
ollaan menossa.” 

Komarovin kaltaisen asen-
nepelaajan täytyisi Venäjäl-
lä syödä melkoiset määrät 

borsch-keittoa, jotta tämän pää 
menisi pyörälle ja pelityyli vaih-
tuisi varovaisempaan suuntaan. 
Näin ei kuitenkaan tule tapah-
tumaan, sillä agitaattori vannoo 
Dynamossa nähtävän sitä kaik-
kein tyypillisintä Leksaa.

”En aio peruutella yhtään. On 
siellä varmaan monenlaista uk-
koa vastassa, mutta pelaan sitä 
mitä parhaiten osaan. Eli kyl-
mäksi vaan!” ■
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VIIHDETTÄ KOKO 
KUUTION TÄYDELTÄ
Isku Areenan uutuuttaan kiiltelevä 
videotaulu takaa Pelicansin otteluista 
entistä unohtumattomamman elämyksen.

nautinnollisia hidastuksia.
NHL:n playoff-huumalta kuu-

lostava show on taivahan tosi 
nyt myös Lahdessa.

”Nimenomaan. Pystymme 
mediakuution myötä palvele-
maan katsojia aiempaa parem-
min ja tarjoamaan siinä sivussa 
myös huomattavasti viihteelli-
semmän kiekkoelämyksen”, Pe-
licansin markkinointipäällikkö 
Tomi-Pekka Kolu myhäilee.

”Mediakuutio nostaa ottelu-
kokemuksen aivan uudelle ta-
solle. Paitsi että peliä pystyy 
seuraamaan videoruuduilta-
kin, myös hidastukset, pelaaja-
esittelyt ja kaikki muu katsojien 
kannalta viihteellinen voidaan 

Kuvitellaanpa tilanne: 
kaukalossa pelataan 
kevään kuuminta pu-
dotuspelikiekkoa. Pe-

likatkolla katossa roikkuvassa 
valotaulussa sykkivä teksti ke-
hottaa yleisöä pitämään enem-
män ääntä, ja lippunsa maksa-
neet ryhtyvätkin raivokkaasti 
kannustamaan omiaan.

Pelikellon lähentyessä 60:tä 
minuuttia kotijoukkue iskee 
maalin kuin suoraan jääkiekon 
oppikirjasta. Areenan rakenteet 
ovat ratkeamassa liitoksistaan ja 
kangasrättejä villisti heiluttavat 
katsojat menevät hurmiosta en-
tistä enemmän sekaisin video-
taulun maalaillessa ruuduilleen 

kuution avulla nyt tarjoilla erin-
omaisesti ympäri hallia.”

A-luokan kuvanlaatu
Isku Areenan kattorakentei-
siin pultattavan mediaihmeen 
mahdollistaa kotimainen yri-
tys Darepro Oy, joka on Euroo-
passa alansa johtava moniosaa-
ja. Firman toimitusjohtaja Hen-
ri Orpo vakuuttaa lahtelaisten 
saavan kunnon mediapaketin 
ihailtavakseen.

”Ilman muuta. Laite on tämän 
päivän teknologiaa, ihan uusinta 
uutta. Niillä videopinnoilla pystyy 
tarjoamaan aivan samantasoista 
tavaraa kuin esimerkiksi tietoko-
neen ruudulla”, Orpo valottaa. 

Eivätkä hyvät uutiset loppu-
neet vielä siihen. Mediakuuti-
on porauksen yhteydessä Isku 
Areenaan on kesähelteillä asen-
nettu myös täysin uusi kaukalo, 
valaistus sekä äänentoistojär-
jestelmä. Myös vanhoja kuppi-
istuimia on päivitetty Pelicansin 
hornankattilaan paremmin so-
piviksi.

”Nämäkin uudistukset on teh-
ty nimenomaan katsojia aja-
tellen. Haluamme tarjota Peli-
cansin otteluista kaikin puolin 
onnistuneen elämyksen”, Kolu 
painottaa ja toivottaa samalla 
kaikki laatukiekon ystävät Isku 
Areenalle lämpimästi tervetul-
leiksi. ■
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Teksti: Eetu Ampuja Kuvat: Lomagraphics , Europhoto
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Pelicans 10 vuotta sitten:

Ykkösdivisioonassa 
1998–99 kaikki oli pe-
dattu Kärppiä varten. 
Oululaiset operoivat 

divarin mittapuulla huimalla 
13 miljoonan markan budjetilla 
ja tekivät runkosarjassa sen mu-
kaista jälkeä: vain kolme tappio-
ta 48 ottelussa. Juhani Tammi-
sen luotsaamasta tähtisikermäs-
tä kuusi miestä valittiin kauden 
päätteeksi sarjan kahteen All 
Stars -kentälliseen.

Runkosarjan kakkonen Peli-
cans oli toista maata. Kari Elo-
rannan luotsaama joukkue oli 
Kärppien ykköshaastaja, mutta 
All Stars -kentällisiin valikoitui 
vain yksi pelikaani, maalivahti 
Sami Lehtinen. Paras pistemies 
Toni Saarinen oli runkosarjan 
pistepörssissä vaatimattomasti 
kymmenes.

Henki voitti materian ja jouk-
kuepelillä kellistettiin vastusta-
jien yksilöt. Keväällä Pelicans 
juhli liiganousua.

”Piri [Eloranta] oli rakenta-
nut joukkueen ja se pelasi täy-
sin joukkueena. Sitoutumisen 
taso oli huikea. Erikoisinta oli 
se, että kokoonpanon ulkopuo-
lelle jääneet pelaajat olivat kaik-
kein sitoutuneimpia ja tsemppa-
sivat muita. Jotenkin Piri onnis-
tui siinä”, Saarinen muistelee.

”Nupen” varjosta 
sankariksi
Saarinen oli hyvä esimerkki sen 
ajan Pelicansiin sopivasta per-
soonasta ja pelaajatyypistä. Hän 
oli pari vuotta aiemmin voittanut 
A-junioreiden SM-liigassa piste-
pörssin, mutta kasvattajaseura 
HPK:ssa läpimurron tekeminen 
ei onnistunut, joten vauhtia piti 

KEVÄT 1999 OLI LAHTELAISKIEKON

RIEMUJUHLAA
hakea sarjatasoa alempaa.

”Ei siihen aikaan liigajoukku-
eissa osattu roolittaa nuoria pe-
laajia. Oli ihan luonnollista siir-
tyä alemmas ja huomata siellä, 
että kyllä aikuisissakin pärjää. 
Ei mulla sellaista oloa ollut, että 
pitäisi näpäyttää jotakuta. Itsel-
leen siinä eniten halusi näyttää”, 
”Toke” kertaa.

Nousukevään väkevimmäk-
si voimahahmoksi noussut Sa-
mi Lehtinen lähti toisenlaisesta 
tilanteesta. Hän oli jo 28-vuo-
tias ja pelannut kaksi edellistä 
kautta Pasi Nurmisen varjossa. 
Lehtinen ei myönnä, että kaudet 
kakkosvahtina olisivat romutta-
neet uskon urakehitykseen.

”Molemmilla ”Nupen” kausil-
la pelasin kolmasosan peleistä, 
ja elämä muuten oli niin mal-
lillaan Lahdessa, että kaikki oli 
hyvin. Viihdyimme perheenä 
erinomaisesti. Vaimolla oli oma 
virkansa Mukkulan ala-asteella 
ja minulla kuvioni kaupungin 
liikuntatoimessa”, Lehtinen sel-
vittää ja huomauttaa, ettei vah-
van joukkuehengen vallitessa ei 
liikoja paineita ollut.

”Meillä oli hyvä porukka, 
selkeä tavoite ja joukkue isolla 
J:llä. Meillä oli vain voitettavaa 
ja kaikki paineet Kärpillä.” 

Oppipojasta tuli 
mestari
Nuori nousukas oli myös Ka-
ri Eloranta, joka oli ennen nou-
sukautta ollut päävalmentajana 
vasta kaksi täyttä kautta. Hän oli 
aivan toista maata kuin Kärppi-
en Juhani Tamminen, joka oli 
tuolloin jo menestynyt, suulas, 
karismaattinen ja kovapalkkai-
nen.

Teksti: Mikael Hoikkala Kuvat: Ess:n arkisto ja Juha Sorri
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Niskanen ja Veli-Pekka Laiti-
nen ovat kukin nousseet myö-
hemmin maajoukkueeseen. 
Hyökkäyksestä Aki Uusikar-
tano kelpasi nousukevään jäl-
keen Helsingin IFK:hon, Jussi 
Vienonen puolestaan oli jo ai-
emmin niittänyt liigakokemus-
ta Jokereissa ja KalPassa.

”Pitää muistaa myös kau-
pungin omat pojat. Esimerkik-
si Kolun Tomi-Pekka, Reima-
rin Jussi-Antti ja Ollikaisen 

Jarkko olivat pelaamassa itsel-
leen liigapaikan, jota he tuskin 
olisivat missään muualla saavut-
taneet”, Eloranta sanoo.

Yksi tärkeä palanen tuli mu-
kaan kesken kauden. Jouko 
Myrrä toi Pelicansiin juuri si-
tä, mitä joukkue kaipasi: ko-
kemusta ja maalintekotaitoa. 
Mutta Myrrä pelasi ennen kaik-
kea joukkueelle, Eloranta huo-
mauttaa.

Kun joukkueen johtohahmot 
olivat Myrrän kaltaisia jouk-
kuepelaajia, yksilökeskeisyyden 
määrä oli olematon. Se sopi Elo-
rannalle. Hänen valmennusafo-
rismeihin kuuluivat jo tuolloin 
lauseet "sanassa 'joukkue' ei ole 
kirjaimia m-i-n-ä" ja "menestys 
tulee ennen työtä vain sanakir-
jassa".

Ei  
henkselinpaukuttelua
Runkosarjan läpi Pelicans puk-
sutti tasaisen nousujohteisesti 
ja sijoittui ylivoimaisen Kärp-
pien jälkeen kakkoseksi. Pu-
dotuspeleissä asetelma meni 
heti ylösalaisin. Kärpät kom-
pastui TuToon ensimmäisellä 
kierroksella, joten Pelicansis-
ta tuli yhtäkkiä KalPan ykkös-
haastaja.

”Emme me vielä siinä vai-
heessakaan lähteneet ensisi-
jaisesti tavoittelemaan nou-
sua, vaan voittamaan yhtä sar-
jaa kerrallaan. Toki se herätti 
ajatuksia, kun voitimme Her-
meksen helposti ja samaan ai-
kaan Kärpät putosi: me voisim-
me olla divarin ykkösiä ja pela-
ta noususta”, Eloranta toppuut-
telee.

Toisella playoff-kierroksel-
la vastaan tuli Sport. Jatkopaik-
ka tuli jälleen kolmella voitolla, 
mutta ei samanlaisella läpijuok-
sulla kuin Hermestä vastaan. 
Kolmas ottelu ratkesi vasta toi-
sessa jatkoerässä ajassa 84.55, 
maalintekijänä kukapa muu 
kuin karsintasarjan pistekunin-
gas Jouko Myrrä.

”Muistan sen maalin hy-
vin. Pääsimme ”Putin” [To-
mi-Pekka Kolu] kanssa kah-
della yhtä vastaan hyökkä-
ykseen, sain syötön ja lauoin 

”Ensimmäisellä valmentaja-
kaudella elin aitiossa kuin pe-
laaja. Toisella reaktiot jäivät vä-
hemmälle ja keskityin enem-
män pelin johtamiseen. Ne 
kaksi vuotta veivät minua var-
masti eteenpäin, mutta kolman-
nen alussa en kokenut oleva-
ni ammattilaisvalmentaja, vaan 
opiskelemassa vielä”, ”Piri” tun-
nustaa.

Elorannalla oli kuitenkin jo-
tain mitä Tammisella ei ollut: 

työrauha. Pelicansin organisaa-
tiossa nousu ei ollut edes var-
sinaisena tavoitteena kaudeksi 
98−99, vaan tähtäin oli pidem-
mällä tulevaisuudessa, Eloranta 
myöntää suoraan.

Nimetön nippu, vai?
Pelicans-miehistö oli tuolloin 
kohtalaisen nimetön, mut-
ta jälkikäteen sitä kelpaa kat-
sella. Puolustuksen johtohah-
mot Kimmo Peltonen, Mika 

jatkuu ➡
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Pelicansin kentälliset Kuopiossa 11.4.1999:
Jouko Myrrä – Aki Uusikartano – Tomi-Pekka Kolu 

Tommi Kovanen – Kimmo Peltonen
Toni Saarinen – Jussi Vienonen – Magnus Axelsson 

Jaakko Piirainen – Mika Niskanen
Mika Asikainen – Ville Kiiskinen – Jarkko Ollikainen 

Veli-Pekka Laitinen – Jussi-Antti Reimari
Jyri Simpanen – Mikko Juutilainen – Janne Sinkkonen 

Jussi Salminen – Kaj Lindström
Sami Lehtinen

(Kimmo Kytölaakso)

etuyläkulmaan. Kävin vielä lyö-
mässä mailallani sinne yläkul-
maan, ikään kuin näyttämässä, 
että nyt tämä on poikki”, Myr-
rä kertaa hymyillen.

Myrrällä ei ollut tapana pat-
sastella ja rehvastella tehopis-
teillään. Edes nousujuhlissa 
Kuopiossa hän ei hakeutunut 
juhlien keskipisteeseen, vaan 
juhli ennen kaikkea sisimmäs-
sään ja antoi nuorempien mel-
lastaa. Sikäli Sport-sarjan rat-
kaisumaalin villi tuulettaminen 
oli häneltä aivan poikkeukselli-
nen teko.

”Piri on todennut, että se oli-
kin ensimmäinen kerta, kun 
hän näki minun tuulettavan”, 
hän virnistää.

Kansanvaellus 
Kuopioon
KalPaa vastaan Pelicansilla oli 
vain voitettavaa. Se myös näkyi. 
Liigasta tullut joukkue oli yhtä 
kuolevainen Pelicansin edessä 
kuin divarivastustajat, sillä Kal-
Pa sai jokaisessa ottelussa tehtyä 
yhden maalin, muttei sen enem-
pää.

”Tuska näkyi heidän tekemi-
sestään. Minulle ei ollut ensim-
mäisen pelin jälkeen epäilys-
täkään, kumpi sarjan voittaa”, 
Tomi-Pekka Kolu sanoo epä-
röimättä.

Ääneen Kolu ei tietenkään 
moista sanonut sarjan keskel-
lä. Pukukopissa ja vaihtoaitios-
sa ei muutenkaan eletty pilvilin-
noissa, vaan Kolun mukaan ko-
ko joukkue keskittyi aina vain 
seuraavaan vaihtoon.

Niinpä edes karsintasarjan 
kolmas ottelu Kuopiossa ei ai-
heuttanut paniikkia. Kihelmöi-
vä jännitys ei näkynyt kentäl-
lä liikaa, tai jos näkyi, se huk-
kui KalPan pelonsekaisen jänni-
tyksen alle.

”Hallissa taisi olla enemmän 
lahtelaisia kuin kuopiolaisia. Se 
tuntui hienolta, kun divarissa ei 
ollut tottunut siihen, että vie-
rasotteluissakin on omia faneja 
paikalla”, sanoo nousuryhmän 
ykkösketjun keskushyökkääjä 
Aki Uusikartano.

Ratkaisuottelun avauseräs-
sä Toni Saarinen vei pelikaanit 

1–0-johtoon, ja toisessa eräs-
sä ruotsalaisvahvistus Magnus 
Axelsson lisäsi johtoa. KalPan 
Pekka Tirkkosen kavennusmaa-
li kolmannessa erässä ei autta-
nut kotijoukkuetta, joten lah-
telaisjuhlat olivat valmiit alka-
maan.

Kapteenin kiekkouran 
kohokohta
Miltä voittaminen ja juhlinta 
sitten mahtoivat tuntua?

Toni Saarinen: ”Se oli yhtä 
sirkusta ja lähti käsistä. Pelisu-
kat ja vaatteita tultiin repimään 
päältä.”

Kapteeni Kimmo Peltonen: 
”Nyt urani jälkeen voin sanoa, 
että se on kiekkourani hienoin 
saavutus. Myöhemmin sain pe-
lata pitkään liigassa ja voittaa 
mitalejakin, mutta tuo on ura-
ni ainoa suuri voitto.”

Kari Eloranta: ”Minä olin 
nuorena pelaajana kokenut 
nousun keväällä -76, kun Lai-
neen Erkki teki ratkaisevan jat-
koaikamaalin Oulussa. Sitten 
sain kokea saman valmentaja-
na. Tunnetila on verrattavissa 
mestaruuden juhlintaan.”

Tomi-Pekka Kolu: ”Minulle 
se merkitsi lahtelaisena paljon, 
että sain olla mukana nousussa. 
Tuli vahva onnellisuuden tunne 
siitä, mitä oli saavutettu.”

Aki Uusikartano: ”Kyllä se 
on jäänyt muistiin isona voit-
tona, kun ei liigamitaleja sen 
jälkeen ole liikaa tullut. Hie-
noa aikaa.”

Pukukopissa pelaajat ajoivat 
Elorannalta viikset pois. Hallil-
ta päästyään joukkue lähti syö-
mään kuopiolaisravintolaan, ei-
kä ohikulkijoille varmasti jäänyt 
epäselväksi, mitä nämä äänek-
käät juhlijat olivat saavuttaneet.

Bussimatka Lahteen kesti aika 
paljon kauemmin kuin vastaava 
matka yleensä.

"Jälkeenpäin olen miettinyt, 
että kellään ei tainnut olla kii-
re Lahteen. Oli vaan kiva juhlia 
keskenään sillä porukalla, kun 
baareissa on se uhka, että po-
rukka hajoaa", Kimmo Pelto-
nen tähdentää.

Ennen valomerkkiä jouk-
kue ehti Lahteen Cumulukseen 

nousuvalvojaisiin, eikä silloin 
omaa lompakkoa  tarvinnut 
juuri kaivella, sillä Pelicansin 
pelaajille riitti tarjoajia tuona 
yönä. Ansaitusti.

Artikkeli sisältää osia neli-
osaisesta juttusarjasta, joka jul-
kaistiin kokonaisuudessaan Pe-
licansin (www.pelicans.fi) netti-
sivuilla huhtikuussa 2009. ■
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POHJOISEN PETO 
PELIKAANIPAIDASSA
Tommi Paakkolanvaara 
voitti Kärpissä lähes 
kaiken mahdollisen. Silti 
mies on tyytyväisempi 
kuin koskaan 
siirtyessään Pelicansiin, 
jossa pelaajalla on 
mahdollisuus ottaa 
urallaan terävä 
luistimenpotku eteenpäin. 
Menestymään tottunut 
Pohjoisen peto on valmis 
vastuunkantajaksi.

jatkuu ➡

Tommi Paakkolanvaaralla on 26-vuotiaana vie-
lä matkaa jääkiekkouransa lakipisteeseen. Siitä 
huolimatta vyöltä löytyy jo uskomattomat neljä 
Suomen mestaruutta, yksi hopea ja pronssi.

Ja nyt Paakkolanvaara on parkkeerannut itsensä Ve-
sijärven rannalle. Oulun kauppatorin paksu poliisi on 
enää muisto vain, kun uuden kotipaikan siluettia hallit-
sevat korkeuksiin kohoavat radiomastot.

Suurin muutos on tapahtunut silti kuitenkin työpaikan 
suhteen. Vuosituhannen vaihteesta asti mitaliputkessa 
porskuttanut Kärpät on vaihtunut Pelicansiin, joka vielä 
metsästää ensimmäistä jalometalliaan.

Äkkiseltään voisi kuvitella, ettei moinen siirto moti-
voisi Pohjoisen miestä vetämään hokkareita jalkaansa.

”Päinvastoin. Nyt on sellainen fiilis että haluan mennä 
pelaajana seuraavalle tasolle. Ja uskon sen olevan mah-
dollista nimenomaan täällä Lahdessa”, Paakkolanvaara 
sanoo.

”Kärpissä tuntui, että homma alkoi junnaamaan pai-
koillaan. Täällä taas on tehty jo pitkään hyvää työtä, var-
sinkin pelaajien kehittymisen osalta”, iloinen partasuu 
jatkaa.
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”Siinäkin mielessä siirto mo-
tivoi.”

Kesähelteillä alkaneista jää-
harjoituksista lähtien erinomai-
sesti joukkueeseen sopeutunut 
Paakkolanvaara sanoo olevansa 
kaikin puolin tyytyväinen uu-
teen seuraansa. Todennäköises-
ti myös lahtelaiset tulevat ole-
maan vähintäänkin riemuis-
saan kiekkoylpeytensä uudesta 
vahvistuksesta. 

Jäätävät 
juniorivuodet
Paakkolanvaara on pelannut lä-
hes koko ikänsä pohjoisessa, 
mutta ensimmäiset luistimen-
viiltonsa jäähän mies piirsi kui-
tenkin syvässä etelässä. Kiek-
koilijan ura alkoi viisivuotiaana 
Järvenpään Haukoissa ja jatkui 
pari vuotta myöhemmin Ou-
lussa, jonne Paakkolanvaaran 
perhe muutti 80-luvun lopul-
la. Paikallisissa juniorisarjois-
sa hiljaisesta mutta tunnollises-
ta pojasta alkoi kovaa vauhtia 
kouliintua juonikas pohjoisen 
pelimies.

Napapiirin lumo ja yöttö-
mät yöt tekivät pian tehtävänsä. 
Kiekko-Ketuissa ja Laser HT:ssä 
kovat tehot paukuttanut Paak-
kolanvaara siirtyi Kärppiin B-
ikäisenä, josta alkoi vakaa nou-
su kohti liigajoukkuetta.

Viimeisenä juniorivuotenaan 
Kärppien junirimyllyssä Paak-
kolanvaara terrorisoi A-nuorten 
SM-liigaa yhdessä tutkaparin-
sa Juhamatti Aaltosen kanssa. 
Murhaava kaksikko sai vastus-
tajille vetelät housuun naulaa-
malla tilastoihin reilusti yli pis-
te per peli -keskiarvon.

”Siinä oli kyllä ihan mukava 
pelata. Tulosta syntyi aika hy-
vin”, Paakkolanvaara muistelee 
naureskellen.

Lupaava kehityskaari stoppasi 
kuitenkin palkkasotureiden val-
taamassa liigaringissä, jossa pe-
liaika oli järkyttävän kokoisen 
kiven alla.

”Kärpissä ykkös- ja kak-
kossentterit oli aina ostet-
tu muualta, ja he olivat kärki-
pään kavereita ihan Euroopan-
kin mittapuulla. Oli selvää, et-
tä aika vaikea siinä oli lähteä 

haastamaan”, Paakkolanvaara 
tuhahtaa.

Rooliinsa tuskastuneelle nuo-
relle miehelle oli luonnollista 
hakea kesken kauden 2004-05 
vauhtia Mestiksestä Kajaanin 
Hokista, jossa punalamppu al-
koi jälleen vilkkua urakalla.

”Se oli hyvä reissu. Kajaanis-
ta sai taas paljon enemmän itse-
luottamusta, kun huomasi, että 
pelaavassa roolissa tehoja alkoi 
heti irtoamaan.”

Liigassa tie oli silti edelleen 
visusti tukossa. Paakkolanvaa-
ra sai väläytellä todellista osaa-
mistaan lähinnä palkkakunin-
kaiden kärsiessä loukkaantu-
misista, eikä miehen potenti-
aali hyökkäyspäässä päässyt 
koskaan kunnolla kukoistuk-
seen. 

”Kyllähän se tietysti välillä 
korpesi. Joskus tuntui, ettei aut-
tanut, vaikka miten hyvin pelasi 
ja yritti. Yleensä siellä olivat ai-
na samat miehet kentällä.”

Sivustakatsojan roolista huo-
limatta Paakkolanvaara sai kui-
tenkin todistaa lähietäisyydeltä 
pienen ja sympaattisen kiekko-
seuran kasvua jättiläismäiseksi 
organisaatioksi.

”Juniorina sitä aina katse-
li Kärppien pelejä, ja sitten sain 
itse olla mukana nousussa hui-
pulle. Menestyksen vuodet oli-
vat upeat. Voin olla ylpeä, kun 
sain olla sellaisessa mukana.”

Ohjat omiin 
pelihanskoihin
Menestyksen vuodet ja upe-
at kultamuistot jättivät kuiten-
kin jotain hampaankoloon, sil-
lä Oulussa Paakkolanvaaralta 
jäi puuttumaan jotain olennais-
ta. Jotain, jota Lahdessa on tar-
jolla roppakaupalla.

”Sitä vastuuta, kyllä. Voitta-
miseen ei ikinä kyllästy, mutta 
olisi mukavaa päästä enemmän 
siihen osalliseksi”, määrätietoi-
nen Paakkolanvaara näpäyttää.

Lahdessa Paakkolanvaaran ei 
tarvitse olla ainoastaan muka-
na touhussa. Hän myös pääsee 
vihdoin pelkääjänpaikalta tosi-
toimiin ratin taakse.

Jääminuutteja lienee luvas-
sa jo senkin puolesta, sillä 

Pelicansissa on siirrytty Mika 
Toivolan aikakauteen. Men-
neiltä kausilta tuttu demokratia, 
jossa peliaika on jaettu rehdisti 
jokaisen neljän kentällisen kes-
ken, on nyt ainakin jossain mää-
rin tullut tiensä päähän. Tiuk-
ka valmentaja ei epäröi peluut-
taa enemmän kahta ensimmäis-
tä tehonyrkkiään, joista toisessa 
Paakkolanvaaralle on lähtökoh-
taisesti pedattu todellinen näy-
tönpaikka.

Eikä pelihaluja puhkuva kes-
kushyökkääjä aio jättää käyttä-
mättä tilaisuutta hyväkseen.

”En todellakaan. Mutta jää-
aika on silti aina ansaittava. Ne, 
jotka pelaavat hyvin, heidän 
täytyy myös saada pelata”, suo-
raselkäinen Paakkolanvaara sa-
noo.

”Niin sen täytyy mennä.”

Herrasmies henkeen 
ja vereen
Mutta millaisen paketin Peli-
cans Paakkolanvaarassa tarkal-
leen ottaen sitten saa?

Lähin kuvaus Paakkolanvaa-
rasta osunee jonnekkin taita-
van pelinrakentajan ja älykkään 
yleispelaajan välimaastoon. Kai-
kessa tasaisen vahva Paakko-
lanvaara on tapaus, josta selviä 
heikkouksia saa hakemalla ha-
kea – luultavasti löytämättä nii-
tä ollenkaan.

”No jaa, kyllä se varmaan se 
yleinen peliäly on se meikäläi-
sen vahvuus. Tuntuu, että osaan 
sijoittua aika hyvin kaukalossa 
ja pääsen hyvin peliin sisään”, 
lievästi kiusaantunut Paakko-
lanvaara analysoi.

”Kiekon kanssa ajattelen niin, 
ettei ränniin lyöminen kehitä 
mihinkään. Sillä pärjää johon-
kin asti, mutta kyllä kiekkoa pi-
tää osata käsitellä.”

Hyväntuulisen keskushyök-
kääjän voi kuvitella olevan 
luistimet jalassaan pitkälti sa-
mantyylinen kuin millaisen 
vaikutelman miehestä saa si-
viilissäkin: fiksu ja asiallinen. 
Ja nimenomaan asiallinen, sil-
lä kertaalleen herrasmiespe-
laajan palkinnon saanut Paak-
kolanvaara on vastustajien-
kin vinkkelistä harvinaisen 
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miellyttävä vastustaja.
”Se ei silti tarkoita, ettenkö 

osaisi pelata kovaa. Se on vain 
erilaista kovuutta. Kaikkea ei 
voi mitata jäähyminuuteissa.”

Tarkkuus voiman 
edelle
Vuodet Kärppien kolmos- ja ne-
losketjuissa koulivat Paakkolan-
vaarasta myös puolustuspään 
ekspertin. Tunnollinen ja pom-
minvarma oman pään pelaami-
nen eivät ole kuitenkaan koko 
totuus, sillä oululaisella on eväi-
tä kehittyä vaaralliseksi pistelin-
goksi - todistavathan sen jo pää-
tähuimaavat juniorivuodet.

Ja tilastot. Oulussa Paakko-
lanvaara pystyi kivikovassa ko-
koonpanossa vuodesta toiseen 
säilyttämään tasaisen pisteteh-
tailunsa puolustuspään velvoit-
teitaan laiminlyömättä. Rajalli-
sella peliajalla, ilman sen kum-
mempaa ylivoimavastuuta.

”Heh, paikat pitää vain käyt-
tää hyväksi. Veto ei ole kova, 
mutta tarkka se on”, Paakkolan-
vaara nauraa.

Oikeastaan asian voisi tiivis-
tää niin, että sumutorvi on soi-
nut jokainen kerta, kun mie-
helle on annettu kunnollisesti 
vastuuta. Rauhallinen Paakko-
lanvaara vahvistaa olettamuk-
sen ujolla nyökkäyksellä, ilman 
uhon häivääkään.

”Tämä on joukkuepeli, mutta 
olen aina tykännyt myös pistei-
den teosta. Uskon pystyväni pe-
laamaan Pelicansissa tehokkaas-
ti hyökkäävässä roolissa.”

Mestareilta oppia
Pyrstösulkansa pysyvästi SM-
liigan keskikastiin runtanneella 
Pelicansilla pyyhkii hyvin. Ta-
louden taantumasta huolimatta 
seuran voittoa tekevällä toimis-
tolla ollaan hymyissä suin, eikä 
jatkuvasti parantuneissa otteissa 
kaukalossakaan ole valittamista.

Mitalinkiilto silmissään ää-
nensä käheäksi kannustavat 
kiekkohullut lahtelaiset toivo-
vat menestymään tottuneen 
Paakkolanvaaran tuovan Isku 
Areenaan desibelipesään voitta-
misen kulttuuria. Sitä tappavaa 
mentaliteettia, jolla tiukat pelit 

jatkuu ➡

”Tämä on joukkuepeli,  
mutta olen aina tykännyt 
myös pisteiden teosta.”
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puristetaan väkisin voitoiksi.
”Totta kai se on hyvä asia, jos 

pystyn tuomaan jotain joukku-
eeseen. Sain kuitenkin Oulussa 
pelata aikamoisten tekijöiden 
kanssa”, Paakkolanvaara nau-
rahtaa eikä voisi osua oikeam-
paan.

Työskentely Jari Viuhkolan, 
Michal Brosin, Viktor Ujcikin 
ja Daniel Corson tasoisten tai-
kureiden kanssa on pakko jät-
tää jälkensä pelaajaan kuin pe-
laajaan. Niin myös Paakkolan-
vaaraan.

”Heh, kyllähän niiltä kave-
reilta oppi paljon. Varsinkin 

Brosilta. Hän on oikeastaan 
malliesimerkki kiekkoilijasta.”

Ei enää ilmoja 
pihalle
Tyttöystävänsä kanssa muka-
vaan rivitalonpätkään asettu-
nut Paakkolanvaara sanoo viih-
tyvänsä uudessa kotikaupun-
gissaan. Lahdella ja Oululla on 
sympaattisen kiekkomiehen 
mukaan paljon yhteistä.

”Kaupungit ovat aika saman-
tyylisiä. Siellä (Oulussa) meri 
on lähellä, täällä taas iso järvi. 
Vesi on hieno elementti, sen ää-
ressä viihtyy.”

Tosin Paakkolanvaara sanoo 
Isku Areenan olevan pelipaik-
ka, jossa viihtyminen on kau-
kana – siis vastustajan sotiso-
vassa pelatessa.

”Kyllä se aika ikävä paikka oli 
vierailla. Kun muualla jään ja 
katsomon välissä voi olla kol-
mekin metriä, Lahdessa yleisö 
on ihan kaukalon vieressä. Ih-
miset pitävät meteliä, ja tunnel-
man aistii hyvin jäälle”, Paakko-
lanvaara sanoo.

”Halli on niin tiiviisti pakat-
tu, ettei vierasjoukkueilla ole 
koskaan helppoa. Kaiken lisäk-
si kaukalo on vielä pieni.”

Enää Paakkolanvaaran ei tar-
vitse kärsiä Areenan piinaavasta 
tunnelmasta. Ollessaan osa Pe-
licansin lentävää kiekkomiehis-
töä hornankattilan hurmos on 
nyt ammennettavissa valtavak-
si energiaksi.

Paakkolanvaaran ei tarvitse 
jännittää enää senkään puolesta, 
että Kari ”Lihasohjus” Sihvonen 
tulisi taklaamaan ilmat pihalle. Jo 
vuosia sitten Pohjoisessa toisiaan 
vastaan pelanneet herrat kurvai-
levat nyt samassa joukkueessa.

”Onhan Kari melkoinen jässik-
kä, oli jo silloin. Hyvä vaan, et-
tä ollaan nyt samalla puolella!” ■

TOIVOLA 
SUITSUTTAA 
PETOA
Kesän armottomassa harjoitusvauhdissa Pelicansin jääl-
lä kiitävistä pelaajista Paakkolanvaara on ainoa uusi kas-
vo. Laatu korvaa kuitenkin määrän, vakuuttaa tuore pääval-
mentaja Mika Toivola.

”Tommi on aika tarkkaan scoutattu vahvistus. Todella hie-
noa, että saatiin kaveri tänne.”

Toivolan mukaan tunnollisen ja älykkään pelaajan pystyy 
heittämään laatikkoon tilanteessa kuin tilanteessa.

”Erittäin monipuolinen pelaaja. Puolustus-
spesialisti, mutta vaarallinen myös hyök-

käyspäässä. Taito ja pelinäkemys ovat 
niin ikään hyvällä tasolla”, Toivola lu-

ettelee.
”Tommi on myös erinomainen 

aloittaja. Uusituissa säännöissä 
aloitusten merkitys korostuu, ja 
hän on aika haka niissä.” ■
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Pitkän kiekon jälkeen sen 
tehneellä joukkueella ei ole 
vaihto-oikeutta.
Toivola: ”Ihan hyvä minun mielestäni. Tuo lisä-
mielenkiintoa peliin, ja aloittajien merkitys ko-
rostuu. Pitkässä sarjassa aiheuttaa varmaan jo-
kusen lisämaalinkin.”

”Jäähyjen jälkeen tilanne on aina tiukka, ja sil-
loin pistettiin vanhoilla säännöillä pitkä. Nyt pi-
tää pyrkiä pelaamaan rauhallisesti keskialueelle 
ja sitten miehet vaihtoon. Tietysti sitä pitää myös 
harjoitella.”

Alivoimaan johtaneen jäähyn 
tuomitsemisen jälkeen aloitus 
tapahtuu jäähyn saaneen 
joukkueen puolustusalueelta.
Toivola: ”Ihan hyvä tämäkin. Edelleen korostuu 
aloittajien merkitys. Nyt asia on niin, että suo-
raan aloituksesta alkaa erikoistilanne. Ehkä jouk-
kueet harjoittelevat nyt enemmän suoria aloi-
tuskuvioita. Se on haaste sekä yli- että alivoima-
pelille.”

Aloituksissa käytetään vain 
virallisia aloituspisteitä (joita on 
kentällä yhdeksän kappaletta).
Toivola: ”Aika marginaalinen juttu. Varmaan 
selkeyttää tuomareiden toimintaa. Ehkä peli voi 
nopeutua, kun tuomareiden ei tarvitse arpoa yh-
tään.”

Jatkoajan jälkeen lauottava 
voittomaalikilpailu lauotaan 
molempiin päätyihin.
Toivola: ”En näe mitään merkitystä.”

Perustettiin päävideotuomarin 
toimi. 
(Päävideotuomari käsittelee kaikki jäällä tapah-
tuneet tilanteet, joista tulisi tuomita otteluran-
gaistus. Ottelun tuomarit tuomitsevat jäällä pe-
litilanteista vain maksimissaan 5 min. + peliran-

gaistus. Päävideotuomari analysoi tilanteen ja 
asettaa sen tarvittaessa kurinpitokäsittelyyn. 
Niissä tilanteissa, joissa ainoa tuomio on ottelu-
rangaistus, esimerkiksi pelaajan potkaiseminen, 
tuomaristo tuomitsee ottelurangaistuksen sään-
tökirjan mukaan.)
Toivola: ”Tämä on hyvä. Entistä selkeämmin 
kaikki tuomiot tulee jaettua oikealla perusteella. 
Tuomareille tulee tilanteet nopeasti, joskus tuo-
mitaan ottelurangaistus, kun pelirangaistus oli-
si riittänyt. Tai päinvastoin. Selkeyttää tuomioita. 
Tulee vähemmän urputusta.”

”Aiempina kausina on jäänyt muutamat otte-
lurangaistukset kaivelemaan, kun on tullut se 
automaattinen pelikielto ihan turhaan. On ol-
lut kyseenalaisia tuomioita. Nyt ei tarvitse enää 
urputtaa tuomioista, kun tietää, että joku on ne 
huolella videolta katsonut. Helpottaa minunkin 
työtäni, kun ei tarvitse keskittyä niihin.”

Päävideotuomareita on kaksi, 
he ovat Sakari Pietilä ja Niki 
Andersson.
Toivola: ”Näin on ihan hyvä aloittaa. Voisi olla 
isompikin ryhmä, mutta sitten puhutaan re-
sursseista ja siitä, ketkä ovat sopivia henkilöi-
tä.. Suunta on hyvä, ja tätä voidaan kehittää, kun 
nähdään miten se lähtee liikkeelle.”

Kokoonpanoon saa nimetä vain 
18 kenttäpelaajaa (ennen 20) ja 
kaksi maalivahtia.
Toivola: ”Tätä en ehkä itse olisi tehnyt. Toisaalta, 
näin voidaan kokeilla ja tarkastella parin vuoden 
päästä, miten on toiminut. Uudet analyysit siitä 
sitten. Siitä olen vähän huolissani, että tämä te-
kee nuorten peluuttamisen haasteellisemmaksi.”

”Pääsääntöisesti kaikki joukkueet ovat tähän-
kin asti peluuttaneet kuutta pakkia, vaikka se 
mukana oleva seitsemäskin on yleensä käynyt 
kentällä. Nyt lähdetään peleihin käytännössä 
aina kuudella. Se ei tuo radikaalia muutosta mi-
nun peluutustyyliini.”

SM-liiga lanseeraa tälle kaudelle nipun 
sääntömuutoksia, joista osa on tuntuvia. Pelicansin 
päävalmentaja Mika Toivola antaa tässä kommentit 
uudistuksiin yksi kerrallaan.

TOIVOLA ANTAA KIITOSTA 
SÄÄNTÖMUUTOKSISTA

Teksti: Mikael Hoikkala Kuva: Europhoto
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LAHTELAISKIEKON 
USKOLLISET PALVELIJAT

Tämän haastattelun te-
kohetkellä pääval-
mentaja Mika Toivo-
la ei uskaltanut var-

maksi sanoa, jatkaako Pelican-
sin kapteenisto täysin samassa 
muodossa kuin viime kaudella. 
Suurta muutosta ei ainakaan ole 
tulossa. Tässä muutama syy:

Tasan 2300 SM-liigan runko-
sarjaottelua. Niistä 1186 kamp-
pailua Hockey-Reippaan, Rei-
pas Lahden ja Pelicansin pai-
dassa. Päälle 165 playoff-ottelua, 
joista 70 Pelicansissa.

Hurjat ovat Erik Kakon, Toni 
Koivusen ja Jan Latvalan SM-lii-
gauran lukemat yhteenlaskettu-
na. Kun vielä kaikki tunnetaan 

jämäköinä joukkuepelaajina, ei 
tarvitse ihmetellä, miksi kolmik-
ko muodosti Pelicansin kaptee-
niston viime kaudella.

Armotonta velmuilua
Kakko ja Koivunen ovat tunte-
neet toisensa 6-vuotiaista lähti-
en. Latvala on Jyväskylän kas-
vatti, mutta viisi Pelicansissa pe-
lattua kautta ja Karistoon val-
mistunut omakotitalo pyyhkivät 
leimaa pois.

”Olen lahtelaistunut. Melkein-
pä tämä on jo enemmän minul-
le kotikaupunki”, ”Lade” miettii.

Ulkopuoliseksi hän ei itseään 
tunne, vaikka yhä silloin tällöin 
pukukoppipuheissa vilahtelevat 

muistot lahtelaisesta kiekkonuo-
ruudesta. Onhan myös Marko 
Jantunen samaa vuosikertaa -71 
kuin Kakko ja Koivunen.

”Eniten niitä juttuja kertoo se 
mies, joka tässä ei nyt ole paikal-
la [Jantunen]. Sen miehen elä-
mässä ei enää tapahdu niin pal-
jon kuin ennen, niin tarinat pi-
tää kaivaa nuoruudesta”, Kakko 
irvailee tyylilleen uskollisena.

Miten jengiin sopii joukkueen 
viimeinen lahtelaiskonkari, vuon-
na -74 syntynyt Jari Kauppila?

”No,”Kake” on vähän nuorem-
pi, mutta onhan se meistä van-
himman näköinen!”

Kakko on hyväntahtoi-
sen mutta terävän piikittelyn 

mestari. Vajaan tunnin mittai-
nen haastattelutilanne on väärä-
nään hersyviä lohkaisuja ja kave-
reiden meheviä vastakuitteja nii-
hin. Niistä saisi kirjoitettua jutun 
sinänsä, mutta keskityttäköön 
nyt peliin sekä kapteeneiden ja 
kokemuksen merkitykseen.

Kättely ja pokaalin 
nosto
Kakko on toiminut Pelicansin 
kapteenina viimeiset neljä kaut-
ta. Hänen mielestään kyse on 
luottamustehtävästä, jossa on ky-
ettävä olemaan linkkinä valmen-
nuksena ja pelaajien välillä, mut-
ta ”pelaamisen kannalta ei ole 
väliä, onko rinnassa A, B vai C”.

Kapteenin ei kuulu käskeä ja patsastella,  
vaan innostaa, kannustaa ja kantaa vastuunsa. 
Näin sanovat Pelicans-konkarit Erik Kakko,  
Toni Koivunen ja Jan Latvala.

Toni Koivunen (vas.), Erik Kakko ja Jan Latvala ovat edustaneet lahtelaista liigakiekkoilua monennäköisissä paidoissa. 

Teksti: Mikael Hoikkala Kuva: Mikael Hoikkala
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LAHTELAISKIEKON 
USKOLLISET PALVELIJAT

”Kun joukkueella menee hy-
vin, kapteenin ainoat tehtävät 
ovat tuomareiden kätteleminen 
ja pokaalien nostaminen, hän 
kärjistää.” Koivunen ja Latva-
la nyökkäilevät vieressä, mut-
ta kolmikko korostaa heti pe-
rään, että riippakiveltä kaptee-
nin tehtävät eivät ole koskaan 
tuntuneet.

”Tietysti pitkään kapteeni-
na toimineena oppii tuntemaan 
tuomarit. Se tuo arvostusta mo-
lemmin puolin. Saa varmaan 
erilaisen vastaanoton tuomareil-
ta kuin joku huutamaan menevä 
tulokas”, Kakko jatkaa.

Kakon mukaan kapteenin vas-
tuu ei ole iän karttuessa muuttu-
nut yhtään sen raskaammaksi 
tai kevyemmäksi kuin aiemmin. 
Pelinäkemys harjaantuu, olipa C 
rinnassa tai ei. Koivunen säestää:

”Kokemus rauhoittaa. Aina 
oppii vähän paremmin tietä-
mään, miten reagoida tiettyihin 
tilanteisiin.”

Ei stand up -show'ta
Ajat ovat muuttuneet. Joukku-
een sisällä saattaa olla pelaajilla 
ikäeroa 20 vuotta, mutta kuilu ei 
näy enää niin paljon kuin ennen.

”Ennen saattoi olla niin, et-
tei nuorempia pelaajia moikat-
tu kun koppiin saapui. Ainakin 
Jyväskylässä näin oli joidenkin 
ns. tähtipelaajien kanssa”, Latva-
la muistaa.

Konkarin tehtävä on myös an-
taa järkevää ohjausta keltanokil-
le, mutta paasaavaksi isähah-
moksi Pelicans-kapteenit eivät 
halua heittäytyä eivätkä tuput-
taa väkisin apua, jos nuori kave-
ri näyttää ottavan rauhallisesti.

”Voi antaa vinkkejä, miten olla 
hereillä tietyissä tilanteissa ja mi-
tä jonkun pelaajan kanssa pitää 

varoa. Usein nekin jutut ovat val-
mennuksen heiniä, mutta pelin 
lähestyessä asioita voi palauttaa 
mieliin”, Kakko kertoo.

Entä tarvitseeko kapteenin pi-
tää palopuheita?

”Ekku joskus pitää, mutta aika 
harvoin. Joskus kannustamista 
ja herättelyä pelin aikana, mut-
ta valmennuksen hommia ne-
kin enemmän ovat. Harvoin me 
huomaamme asioita, jotka val-
mentajilta jäisivät huomaamat-
ta”, Latvala sanoo.

”Ei se mitään jatkuvaa stand 
up -show'ta ole”, Kakko täyden-
tää roolinsa kuvauksen.

Voitonnälän tähden
Kakko ja Latvala ovat puolusta-
jia, Koivunen peliä tekevä kes-
kushyökkääjä. He ovat jo etään-
tyneet peliuransa alusta niin 
kauas, että voivat tunnustaa, jos 
henkilökohtaisia pisteitä on tul-
lut joskus mietittyä liikaa.

Ainoastaan Kakko sanoo, että 
omasta pistesaldosta murehtimi-
nen on koko uran ajan ollut täy-
sin vieras käsite.

”Kyllä nuorempana tuli vähän 
enemmän mietittyä, että on teh-
tävä pisteitä itse. Nyt kaikki me-
nee joukkueen ehdoilla. Se on 
kauden lopussa ihan sama, on-
ko tehnyt kaksi vai kahdeksan 
maalia”, sanoo ylivoiman sinivii-
vapyssy Latvala.

”Hyökkääjänä minulta odo-
tetaan pisteitä. Ennen sopimuk-
sissa oli enemmän pistebonuk-
sia, jolloin jonkun rajan lähes-
tyessä saattoi puristaa mailaa ja 
yrittää vähän liikaa itse. Muuten 
en ole mitään paineita pisteis-
tä ottanut. Jos itse on kunnossa 
ja joukkuepeli toimii, silloin pis-
teitä kyllä tulee, tai ainakin pitää 
tulla”, Koivunen pohtii.

Lahdessa on erinomaisen suo-
tuisa suhdanne näille veteraani-
pelaajille. Joukkueen käyrä on 
ollut tasaisen nouseva jo mon-
ta vuotta. Kolmikko sanoo suo-
raan, että nälkä on kasvanut syö-
dessä.

”Eiköhän me kaikki vielä sen 
vuoksi pelata, koska halutaan 
voittaa. Jos kauden jälkeen pei-
listä näkyy hahmo ilman mitalia 
ja on silti hymy huulilla, voi siir-
tyä vaikka juoksemaan satasta”, 
Kakko uhkuu.

”Kyllä se kunnon motivaatio-
ta vaatii, että näin monen peli-
vuoden jälkeen jaksaa itsensä re-
piä kesätreeneihin puurtamaan”, 
Koivunen toteaa.

Vanhan liiton 
työntekoa
Niin, mitalinkiilto silmissä. Il-
man uhoa voi määrittää Pelican-
sin kauden tavoitteeksi ”askelen 
eteenpäin”. Kun viime kausi päät-
tyi tappioon vasta seitsemännes-
sä puolivälierässä, ei eteenpäin 
liikahtaminen voi tarkoittaa mi-
tään muuta kuin mitalipelejä.

Missä Pelicans on sitten täl-
lä kaudella parempi kuin viime 
vuonna?

”Pelikuri tulee paremmaksi. 
Lisäksi täytyy sanoa, että vaikka 
treenikunto olisi millainen, niin 
pelikunto on aina eri asia. Väi-
tän, että tällä kaudella olemme 
paremmassa pelikunnossa kuin 
aiemmin”, Kakko sanoo.

”Myös uusi ykkösvalmentaja 
tuo aina jokaiselle jotain. Mika 
on ehtinyt tarkkailla meitä mel-
kein koko viime kauden, joten 
hän varmaan tietää meistä – jos 
nyt ei piileviä kykyjä – niin aina-
kin vahvuutemme.”

Konkarikolmikon mukaan 
Toivolan harjoitukset ovat kesän 

perusteella suoraviivaisempia 
kuin Hannu Aravirran.

”Kovaa on menty aiemmin-
kin, mutta nyt on enemmän van-
han liiton työntekoa. Vaatimus-
taso on korkealla. Mika kiinnit-
tää jäällä asioihin paljon huo-
mioita, ja tulee sitten sanomaan 
asiallisesti mutta napakasti, jos 
jotain pitäisi tehdä toisin”, Lat-
vala valottaa.

Näillä eväillä mitalimahdol-
lisuudet ovat olemassa ja täysin 
realistiset, kolmikko uskoo.

”Saumat ovat hyvät ja usko on 
kova. Tietysti se vaatii myös on-
nea, ettei tule loukkaantumisia 
tai muita vastoinkäymisiä”, Koi-
vunen pyörittelee.

Ei vielä 
auringonlaskua
Lopuksi pelottavin aihepiiri. Kun 
ikää on mittarissa 37–38 vuotta, 
ei uran loppuminen ole kaukana.

Jälleen kolmikko äityy puhu-
maan kuin yhdellä suulla: asiaa 
ei voi miettiä syksyllä etukäteen, 
vaan keväällä ruumiinkunto ja 
pelihalut kertovat, milloin rat-
kaisu pitää tehdä.

”Tämä kuulostaa varmaan 
tyhmältä, mutta minä lopetan 
urani mieluummin loukkaantu-
miseen kuin mestaruuteen. Jos 
kunto on hyvä ja pelaaminen 
maistuu, niin en mä osaisi lopet-
taa vaikka olisi miten hyvä kausi 
takana”, Kakko sanoo.

Latvalalla on vielä kaksivuo-
tinen sopimus, Koivusen ja Ka-
kon kontrahdit kattavat tulevan 
kauden.

”Olen tainnut pelata vuoden 
sopimuksilla viimeiset 3–4 vuot-
ta. Keväällä voi aina raapustaa 
uuden, jos toinenkin osapuoli 
on sitä mieltä, että kannattaa jat-
kaa”, Koivunen tuumii. ■

Erik ”Ekku” Kakko
•	 s. 21.5.1971 Lahdessa.
•	SM-liigauralla 672 runkosarjaottelua, 

73+124=197 pistettä, 400 jäähyminuuttia.
•	Hockey-Reippaassa (90–92), Reipas Lah-

dessa (92–93) ja Pelicansissa (2004–) 402 
runkosarja- ja 21 playoff-ottelua. Kaptee-
nina kaudesta 2005–.

•	Muut pääsarjatason seurat: TPS, HPK, 
Langnau (Sveitsi), Färjestad ja Frölunda 
(Ruotsi). 64 A-maaottelua.

Toni ”Bobi” Koivunen
•	27.11.1971 Lahdessa.
•	SM-liigauralla 786 runkosarjaottelua, 

103+255=358 pistettä, 457 jäähyminuuttia.
•	Hockey-Reippaassa (90–92), Reipas Lah-

dessa (92–94) ja Pelicansissa (2001–02, 
03–) 453 runkosarja- ja 26 playoff-ottelua. 
Kapteenina kausilla 01–02 ja 04–05.

•	Muut pääsarjatason seurat: Lukko, JYP, 
Blues, Timrå (Ruotsi).

Jan ”Lade” Latvala
•	 s. 10.6.1972 Jyväskylässä.
•	SM-liigauralla (runkosarja) 836 runkosarja-

ottelua, 86+210=296 pistettä, 352 jäähy-
minuuttia.

•	Pelicansissa (1999–2003, 07–) 331 runko-
sarja- ja 23 playoff-ottelua

•	Muut pääsarjatason seurat: JYP, Jokerit. 4 
A-maaottelua.
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KEKÄLE

Kekäle tuli vuonna 1987 Lahteen ja aloitti vuon-
na 1988 yhteistyön Pelicansin kanssa. Kekäle Lah-
den myymäläpäällikkö Marita Stenbrink muistelee 
muodin muuttuneen vuosien saatossa useaan ottee-

seen ja seurajohdon pukeutumisen seuranneen ajan henkeä 
aina tilanteen mukaan. Kekäle on nykyään monen urheiluseu-
ran vaatettaja ja tarjoaa yritysasiakkailleen edustavan ja hel-
pon tavan ratkaista pukeutumiseen liittyviä kysymyksiä. Laa-
jasta valikoimasta on helppo löytää yritykselle sopivat tuot-
teet ja korjauspalvelu auttaa aina tarvittaessa sekä huolehtii 
siitä että kaikille löytyy istuvat vaatteet. 

Kekäleen mallisto on suunniteltu palvelemaan naisia, miehiä 
ja nuoria arjesta juhlaan ja se on tarkoitettu kaikille jotka vä-
littävät pukeutumisesta ja arvostavat laatua. Laadukkaan mal-
liston käyttöikä on lisäksi pidempi ja yksilöllinen. Valikoimista 
löytyy niin kotimaiset kuin kansainväliset huippumerkit ja mu-
kana on paljon tuotteita mitä ei muualta löydä. Kokovalikoima 
on myös hyvin laaja ja koulutetulta sekä asiantuntevalta hen-
kilökunnalta saa yksilöllistä palvelua joka on ollut Kekäleessä 
sydämen asia jo yli 50 vuotta. Kanta-asiakkaille on lisäksi tar-
jolla jatkuvasti vaihtuvia tarjouksia ja uskolliset asiakkaat tule-
vat ostoksille Lahteenkin aina pääkaupunkiseutua myöten. 

PELICANSIN PUKIJA  
JO VUODESTA 1988

Kekäleen historia:
•	Kekäle on perustettu 1957 Joensuussa

•	Perustajat: Veikko ja Maire Kekäle

•	Kekäle on laatupukeutumiseen erikoistunut myymälä-
ketju joka toimii nykyään seitsemällä paikkakunnalla: 
Joensuussa, Tampereella,  Jyväskylässä, Lappeenran-
nassa, Kiteellä  ja Lahdessa.

www.kekale.fi

Teksti: Sarita Puustinen Kuvat: Sarita Puustinen
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Trio kauppakeskus Vesku-aukio 2. kerros. Aleksanterinkatu 18 Lahti. Puh 020 7010 314. Palvelemme ma-pe 10-20, la 9-18 

Meiltä saat asiantuntevan
ja henkilökohtaisen
asiakaspalvelun.

Meiltä löydät mm. nämä laatumerkit:

Yli 1300m  huippumuotia ja laatua.2

Liity Kekäleen
kanta-asiakaaksi.

Saat rahanarvoisia etuja.
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KUNNON KAANI
EI LEPÄÄ KESÄLLÄKÄÄN
Pitkä ja menestyksekäs 
liigakausi vaatii pelaajilta 
kylmien hermojen 
lisäksi myös rautaisen 
kunnon. Pelicansin 
kesäharjoittelusta onkin 
leikki kaukana.

Heinäkuun lopun hel-
le porottaa täydeltä 
taivaalta. Mansikka-
kauppiaat ja terassit 

tekevät tällaisena päivänä hyvän 
tilin. Lahden torilla on leppoisa 
tunnelma, kun ruskettuneet ih-
miset valuvat aurinkolaseissaan 
päiväkahveille.

Reilun kilometrin päästä kes-
kustasta on kuitenkin helvet-
ti irti. Isku Areenan uumenissa 
valmentajat Mika Toivola ja Pa-
sit Nurminen ja Räsänen rääk-
käävät kaupungin kiekkojouk-
kuetta henkihieveriin.

”Vauhtia! Ei jäädä hiero-
maan”, Toivola huutaa.

Meneillään on ensimmäinen 
pidempi jääharjoittelujakso sit-
ten kesäloman, jota pelaajille 

siunaantui kokonaiset kolme 
viikkoa. Nyt joukkue harjoitte-
lee teräviä hyökkäyksiin lähtö-
jä. Jokainen nopeatempoinen 
harjoite päättyy maalinteko-
paikkaan, jossa Arsi Piispanen 
ronkkii parhaillaan irtokiekkoa 
Tommi Nikkilän patjojen edes-
sä.

”Tee, tee!”, Toivola karjuu ja 
kiekko löytää kuin löytääkin 
tiensä verkon perukoille.

”Hyvä. Kauan siinä kesti, 
mutta tulihan se sieltä”, val-
mentaja hymähtää kulmat kur-
tussa.

Rajua ripitystä
Keskiympyrässä tapahtumia 
seurannut Toivola kokoaa jou-
kon pian koolle ja hahmottelee 

fläppitaululle seuraavan hyök-
käysharjoitteen. Koko halli rai-
kaa, kun päävalmentaja antaa 
ohjeistustaan. Pelaajat ovat hii-
renhiljaa.

Sitten harjoitus alkaa. Kuten 
edellisessäkin, tempo on ko-
va. Luistimista ja kahnauksesta 
lähtevä ääni on voimakas, mut-
ta Toivolan ääni kantaa kome-
asti sen yli.

”Hyvä. Hyy-yyväää… Ei! Hei 
otetaans stop. Mikä meni pie-
leen?” valmentaja kysyy tiuk-
kaan sävyyn. Lyhyen mutta 
tiukkasanaisen ojennuksen jäl-
keen harjoitus alkaa uudelleen.

Lopuksi valmentajat jakavat 
pelaajat kahteen joukkueeseen. 
Kolmella kolmea vastaan –pien-
pelissä ovat vastakkain harmaat 
ja siniset.

Harmaiden Vili Sopanen on 
ahtaassa tilassa elementissään, 
mutta kokonaisuus ei mielly-
tä Pasi Nurmista. Tulipunaisen 
Nurmisen mielestä joukkuei-
den peli ei ole tarpeeksi suora-
viivaista. Välitön palaute on niin 
tulikivenkatkuinen, ettei se olisi 
painokelpoinen minkään valta-
kunnan julkaisuun.

”Kyllä treeneissä ääntä läh-
tee”, harmaapaitainen Marko 
Pöyhönen naureskelee harjoi-
tussession päätyttyä.

Tai oikeammin harjoitukset 
päättyivät vain harmailta. Tap-
pion kärsineet siniset jäivät vie-
lä jäälle punnertamaan.

”Näissä vedetään kyllä kaikki 
tehot irti äijästä. Mutta luistelu 
tekee kuitenkin vaan hyvää. On 
se kuitenkin aivan eri asia kuin 
juoksu tai pyöräily.”

”Yllättävän kovaa 
mennään”
Toivolan rangaistuspyykin ol-
lessa puhdasta myös sinisiä al-
kaa valua pois jäältä. Jesse Saa-
rinen irvistää astuessaan puku-
kopille johtavalle muovimatolle.

”Joo, saatiin vähän ekstraa. Si-
niset on kesäterässä”, Saarinen 
virnistää.

”Ei vaiskaan. Kyllä tuolla jääl-
lä huomaa että kaikki ovat pais-
kineet hyvin hommia kesällä. 
Testitkin todistaa että joka äijä 
on hoitanut henkilökohtaisen 
treeninsä.”

”Mutta aika kovaa mennään 
heti alussa! Yllättävänkin ko-
vaa”, Saarinen huokaisee pyyh-
kiessään hikeä, jota valuu noroi-
na miehen kasvoille.

Kun SM-liiga syyskuun puoli-
välissä pyörähtää liikkeelle, yksi 
asia on varma: tässä joukkuees-
sa mitalin metsästys ei jää fysii-
kasta kiinni. ■
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PALJASTA PINTAA!
Pelicansin cheerleaderit eivät ujostele 
alkavallakaan kaudella. Vuodesta 2003 
huutosakissa tanssinut ja nykyisellään porukkaa 
valmentava Jonna lupaa, ettei katsojien viihtyvyys 
hallissa jää ainakaan tanssitytöistä kiinni.

Mitä muutoksia Pelicansin 
huutosakki on kokenut ke-
sän aikana?
Meillä on jonkin verran uusia jä-
seniä, mutta myös erilaiset tans-
sit. Ihan kaikkea en viitsi vielä 
paljastaa, mutta sen verran voin 
sanoa että asut ovat muuttu-
neet hieman paljastavampaan 
suuntaan. Varsinkin lauantai-
peleihin tulee erittäin näyttä-
vät asut.

On siis olemassa vaara, että 
katsojien huomio kiinnit-
tyy aivan muualle kuin itse 
kaukaloon?
Haha, onhan se tietysti mahdol-
lista!

Kuulostaa erittäin hyvältä. 
Mutta eikö jäähallissa pie-
nissä hepenissä tanssimi-
sessa tule kylmä?
Ei todellakaan. Ensimmäiset nel-
jä minuuttia on vähän viileä, kun 
ollaan jäällä alkuseremonioiden 
aikana. Siitä eteenpäin on kui-
tenkin vaan kuuma kun tanssii!

Montako tyttöä teitä nyt on?
12 tanssimassa, sitten minä ja 
kaksi muuta. Ansku juonii ko-
reografioita ja Maria toimii mun 
vara-aivoina ja oikeana kätenä.

Allright. Millaisen tiimin 
nämä mimmit muodosta-
vat?
Meillä on hyvä ja monenkirjava 
porukka. Erilaisuutta on haet-
tu ihan tarkoituksella, tällä kau-

della nuorin tyttö on 18 ja van-
hin 27. Kesällä meille oli paljon 
halukkaita tulemaan, ja pyrittiin 
ottamaan tyttöjä vähän sieltä 
sun täältä. Halusimme mukaan 
vähän kaikenlaista sakkia.

Tuoko uusi mediakuutio 
uusia tanssikuvioita?
Kuulin vasta kesällä että se tu-
lee! Joten ei varmaan, mitä nyt 
saadaan ehkä vähän enemmän 
näkyvyyttä.

Entä vaikuttaako uusittu 
äänentoisto mitenkään?
Joo, kyllä se vaikuttaa. Vanha kuu-

lui erilailla ympäri hallia: toisessa 
päässä musiikki saattoi kuulua 
kolmekin tahtia jäljessä. Kun mu-
siikkiin ei voinut luottaa, tahdis-
sa pysyäkseen joutui katsomaan 
muita tyttöjä. Nyt sitä ongelmaa 
ei kuitenkaan enää ole.

Hommastahan ei sinällään 
makseta palkkaa, vaan teet-
te sitä intohimosta lajiin?
Varsinaista rahaa ei makseta, 
mutta sponsorien kautta tytöt 
saavat kaikenlaisia etuja. Mut-
ta kyllä kaikki tanssijat tykkää-
vät jääkiekosta, sitä ei käy kiel-
täminen.

Se on oikein. Miltäs itse 
joukkue sitten vaikuttaa 
teidän vinkkelistä?
Vaihtuvuutta ei ollut hirveäs-
ti, mikä on varmaan ihan hyvä 
asia. Ja nyt on uusi valmentaja. 
Mitali olisi tietysti kiva juttu. Ja 
playoffseissa on ihan älytön tun-
nelma tanssia! Pelkästään jo sen 
takia toivoo, että pojat menisi-
vät tänä vuonna mahdollisim-
man pitkälle. ■

Kyllä kelpaa katsella - peliä nimittäin! Pelicansin otteluissa ei tosin olisi mikään ihme, vaikka katse harhailisi kaukalon ul-
kopuolellekin.
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Katsomo Katsomolohko Kausikortti Lippu
Pääkatsomo  A2, A3, A4 610 € 23 €
Pääkatsomo A1 580 € 23 €
Pääkatsomo  A5 sekä A-katsomoiden rivit 1-3 540 € 20 €
Pääty  D1 ja D2 480 € 18 €
Pääty  D1 ja D2 rivit 1-3 365 € 18 €
Pääty  B1, B2 ja B3 365 € 18 €
Klubikatsomo  C1-C4, rivit 2-5 800 € 30 €
Klubikatsomo  C1-C4, rivi 1 700 € 30 €
Seisomakatsomo  E aikuinen 260 € 10 €
Seisomakatsomo  E opisk./eläk. 185 € 7,5 €
Seisomakatsomo  E lapsi 115 € 5 €

Lisäksi   
ABC-liikennemyymälät: 
Renkomäki, Heinola, 
Hollola ja Nastola.

PELICANS TOIMISTO 
Isku Areena Svinhufvudinkatu 29, 15110 Lahti, Puh. (03) 874 470, Fax. (03) 874 4744, www.pelicans.fi, Toimisto avoinna arkisin klo 10-16.
Toimitusjohtaja Ilkka Kaarna, puh. (03) 874 4710, gsm. 0400 551 741, ilkka.kaarna@pelicans.fi
Toimistopäällikkö Hanni Veneskari, puh. (03) 874 4740, pelicans@pelicans.fi
Yhteyspäällikkö Sarita Puustinen, puh. (03) 874 4711, gsm. 0400 792 103, sarita.puustinen@pelicans.fi
Markkinointipäällikkö Tomi-Pekka Kolu, puh. (03) 874 4720, gsm. 0400 818 611, tomi-pekka.kolu@pelicans.fi
Ravintolapäällikkö Tapio Soukka, gsm. 040 560 5501, ravintola@pelicans.fi
Markkinointisihteeri Jutta Valenius, puh. (03) 874 4730, gsm 044 270 0125, lipunmyynti@pelicans.fi

KAUSIKORTTI SISÄLTÄÄ:
Pelicansin SM-liigan runkosarjan ottelut (29kpl)
•	Harjoitusottelut
•	A-nuorten runkosarjan ottelut
•	 Etuosto-oikeuden Playoffs-korttiin omalle paikalle

KLUBIKAUSIKORTTI SISÄLTÄÄ:
•	 1 parkkipaikan hiekkakentälle (1 paikka/asiakas)
•	Otteluohjelman
•	 Klubin oheispalvelut

KAUSIKORTTIEN JA LIPPUJEN HINNAT KAUDELLE 2009-2010

LIPPUJEN ENNAKKOMYYNTIPISTEET:

Pelicansin toimisto kokoonpano, Ilkka Kaarna (vas), Sarita Puustinen, Tapio Soukka, Hanni Veneskari, Jutta Valenius ja Tomi-Pekka Kolu.
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KOVAA 
LOPPUUN 
ASTI!
Pelicansin uudistunut 
pelitapa joutui ensitestiin 
perinteikkäässä Easton 
-turnauksessa.

Elokuun lopun ilmas-
sa on jo syksyn tuntua, 
mutta lämpö ja puiden 
lehtivihreä muistutta-

vat vielä suven helteistä. Ulkona 
pärjää t-paitasillaan, eivätkä au-
rinkolasitkaan olisi pahitteeksi. 
Suomalainen loppukesä siis par-
haimmillaan.

Ja jäähallin piha täynnä auto-
ja. Mitä ihmettä?

Näky Isku Areenan parkkipai-
kalla konkretisoi hyvin Lahden 
leimaa lätkähulluna kaupun-
kina. Kiekkopyhätön piha on 
parkkeerattu täyteen menopele-
jä, ja sisällä hallissa on täysi hu-
lina päällä.

Pelicansin perinteinen Eas-
ton-turnaus on fanaattisille lah-
telaisille esimakua tulevasta, 
syyskuun puolivälissä starttaa-
vasta SM-liigakaudesta. Reilus-
ti yli kolmetuhatta silmäparia 
on saapunut paikalle katsellak-
seen kunnon kiekkoviihdettä, 
mutta tällä kertaa ihmeteltävää 

riittää myös areenan katossa. 
Ihmiset ovat mielissään upouu-
den mediakuution pyöritellessä 
hidastuksia kuin rapakon taka-
na ikään.

Kerholta pataan
Perjantaisesta HPK-ottelusta 
muodostuu kuitenkin pettymys. 

Taklauksia, voimaa, vauhtia - ja vielä maali kaupan 
päälle. Teemu Rinkinen oli liekeissä Eastonissa.

Ea
st

on
 -t

ur
na

us
 2

00
9



Pelicans kausikirja 2009-2010 67

Pelicansin koventunut pelita-
pa näkyy lähinnä kurittomuu-
tena ja typerinä jäähyinä, joista 
Kerho rankaisee armotta. Juk-
ka Rautakorven ritariarmei-
ja pelaa fiksusti eikä lähde mu-
kaan kotijoukkueen kuumenta-
miseen.

Varsinkin vauhtilaituri Kari 
Sihvosella ja tulokas Antti Tyr-
väisellä kiehuu pahasti yli. Läpi 
ottelun kaikkea mahdollista tak-
lannut Tyrväinen kiroilee itsen-
sä suihkuun ja Sihvonen viettää 
enemmän aikaa jäähyboksissa 
kuin itse vaihtopenkillä.

”Heh, enhän mä edes pelan-
nut rumasti. Tuomarit ei vaan 
tänään oikein ymmärtäneet”, hy-
väntuulinen Sihvonen naureske-
lee ottelun jälkeen.

Lahtelaiset ovat samoilla lin-
joilla Sihvosen kanssa. Tuore 
päävalmentaja Mika Toivola saa 
esimakua fanaattisesta kotiylei-
söstään, joka ei ole alkuunkaan 
tyytyväinen tuomarityöskente-
lyyn. Ärräpäät lentelevät ja vä-
ki käy kuumana, vaikka kysees-
sä ovat vain panoksettomat har-
joitusottelut.

Reagoinnin kuitenkin ym-
märtää. Kiekko on kaupunkilai-
sille intohimo ja Pelicans sydä-
men asia, joten 0-3 tappio toisel-
le hämäläisseuralle otetaan ras-
kaasti.

”Taisi olla vähän yli-innok-
kuutta ensimmäisessä kotipelis-
sä”, rauhallinen Toivola hymyi-
lee.

Sputnikit maata 
kiertävälle
Seuraavana päivänä Pelicansil-
la on luvassa turnauksen prons-
siottelu, jossa vastaan asettuu 
SaiPa. Toivola päättää herätellä 
omiaan muokkaamalla kokoon-
panoja uusiksi. Pelikiellossa ole-
van Tyrväisen ja väärinymmär-
retyn Sihvosen paikat ottavat 
Teemu Rinkinen ja Janne Tavi.

Ja heti alkaa tapahtua.
Vieraat itärajan tuntumas-

ta ovat hyvällä jalalla liikkeel-
lä, mutta vahvemmalleen se ei 
voi mitään. Pelicans vyöryttää 
hyökkäyksiään laajalla rintamal-
la ja pitää pelinhallinnan täydel-
lisesti itsellään. Kovuus ei enää 

näy hölmöytenä, vaan puhtai-
na, loppuun asti vietyinä kovi-
na taklauksina ja aggressiivise-
na karvauksena. Toivolan edel-
lisillan palopuhe näyttää tehon-
neen.

Avausmaalia ei tarvitse kau-
aa odotella. Maalinedustan eri-
koismies Jani Forsström iskee 
ylivoimalla 1-0. Hetkeä myö-
hemmin Tuomas Santavuori 
napauttaa tilanteeksi 2-0, ja lap-
peenrantalaiset ovat ihmeissään.

Perikarjalaiseen tyyliin SaiPa 
ei kuitenkaan luovuta. Se pun-
nertaa ensin maalin päähän ja 
nousee toisen erän alussa jo ta-
soihin, mutta kotijoukkue ei 
hätkähdä. Kun Marko Pöyhö-
nen hyödyntää Sputnik-vah-
ti Ville Hostikan seikkailun ja 
Samuli Suhonen käyttää sinivii-
valla tarkkaa pyssyään, peli on jo 
käytännössä ohi.

Mediakuutiolla sahataan kui-
tenkin vielä kertaalleen hi-
dastuksia, kun Rinkinen kiit-
tää luottamuksesta ja täräyttää 
loppulukemiksi 5-2. Yleisölle 
pronssiottelun voitto ei ole saa-
vutus eikä mikään, mutta vä-
ki hymähtelee silti tyytyväisenä 
poistuessaan hallilta.

”Oikeanlaisen pelirytmin löy-
tämisessä on vielä vähän teke-
mistä. Samoin erikoistilannepe-
laamisen pitää olla parempaa”, 
apuvalmentaja Pasi Räsänen 
sanoo ja sukaisee jäätävää taka-
tukkaansa.

”Lopussa homma alkoi jo 
näyttää siltä kun sen pitääkin. 
Kyllä se tästä vielä lähtee”, Toi-
vola komppaa pistäen samalla 
turnauksen pakettiin. ■

Ensin vähän potkulautaa yleisön iloksi ja sitten murhaava viimeistely verkon pe-
rukoille. Easton oli Tuomas Santavuorelle normi-viikonloppu. 

Ei mikään tavis! Kypsiä otteita esittänyt Janne Tavi on lähellä pelipaikkaa Peli-
cansin liigajoukkueessa.
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Yleisömäärät 2008-09
    Kotiottelut  Vierasottelut  Kaikki ottelut 
# Joukkue O Yht. Ka. O Yht. Ka. O Yht. Ka.
1. Jokerit 29 245214 8456 29 147554 5088 58 392768 6772
2. HIFK 29 183410 6324 29 152451 5257 58 335861 5791
3. Kärpät 29 166497 5741 29 147206 5076 58 313703 5409
4. Ilves 29 164490 5672 29 140474 4844 58 304964 5258
5. TPS 29 149042 5139 29 138448 4774 58 287490 4957
6. Tappara 29 149003 5138 29 145630 5022 58 294633 5080
7. Blues 29 134872 4651 29 151901 5238 58 286773 4944
8. KalPa 29 133366 4599 29 134755 4647 58 268121 4623
9. Ässät 29 119476 4120 29 143185 4937 58 262661 4529
10. Pelicans 29 118357 4081 29 137183 4730 58 255540 4406
11. JYP 29 116463 4016 29 144315 4976 58 260778 4496
12. HPK 29 109626 3780 29 139224 4801 58 248850 4291
13. Lukko 29 107527 3708 29 142748 4922 58 250275 4315
14. SaiPa 29 99676 3437 29 131945 4550 58 231621 3993
 Yhteensä 406 1997019 4919      

Sarjataulukko 2008-09
Joukkue O V T H TM PM LP P P/O PV PT PH
1. JYP 58 31 9 18 168 112 4 106 1.83 2 -4 -2
2. Blues 58 28 12 18 159 135 4 100 1.72 3 -4 -3
3. HPK 58 27 12 19 166 151 6 99 1.71 -1 1 -11
4. Jokerit 58 28 10 20 134 132 4 98 1.69 -3 1 -1
5. Kärpät 58 28 8 22 185 149 5 97 1.67 1 -3 -1
6. KalPa 58 28 10 20 153 139 3 97 1.67 -2 -3 2
7. HIFK 58 25 10 23 169 167 5 90 1.55 -1 -10 1
8. Ilves 58 22 9 27 150 166 7 82 1.41 1 -8 -1
9. Pelicans 58 22 9 27 149 145 5 80 1.38 -1 -6 1
10. TPS 58 21 10 27 133 159 7 80 1.38 1 -6 -1
11. Lukko 58 21 9 28 144 150 6 78 1.34 -2 -8 2
12. Ässät 58 21 8 29 131 188 4 75 1.29 -1 -4 1
13. Tappara 58 21 9 28 141 153 2 74 1.28 3 -5 -3
14. SaiPa 58 17 7 34 138 174 4 62 1.07 -4 -15 4

O = Ottelut, V = Voitetut, T = Tasapelit, H = Häviöt, TM = Tehdyt maalit, PM = päästetyt 
maalit, LP = Lisäpisteet, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, PV = Perättäiset voitot,  
PT = Perättäiset tasapelit, PH = Perättäiset häviöt

Kotiottelut 2008-09
Joukkue O V T H TM PM LP P P/O PV PT PH
1. JYP 29 18 5 6 91 50 4 63 2.17 -11 -3 -7
2. Blues 29 15 7 7 90 62 4 56 1.93 -14 -1 -3
3. Kärpät 29 16 4 9 99 72 3 55 1.90 -13 -17 1
4. Ilves 29 16 3 10 90 73 2 53 1.83 -13 -11 3
5. HPK 29 15 6 8 85 81 2 53 1.83 -15 1 -9
6. Jokerit 29 16 3 10 72 57 1 52 1.79 -16 -10 1
7. TPS 29 13 6 10 75 62 4 49 1.69 -16 -6 1
8. KalPa 29 13 5 11 76 65 3 47 1.62 -18 -2 1
9. Pelicans 29 13 4 12 86 72 2 45 1.55 -17 -14 1
10. Lukko 29 13 3 13 80 64 2 44 1.52 -18 -23 1
11. HIFK 29 11 6 12 80 84 4 43 1.48 -19 -8 1
12. Ässät 29 12 5 12 72 94 1 42 1.45 -18 -3 -1
13. SaiPa 29 11 3 15 73 73 3 39 1.34 -22 -28 1
14. Tappara 29 10 6 13 68 74 1 37 1.28 -19 -5 -3

O = Ottelut, V = Voitetut, T = Tasapelit, H = Häviöt, TM = Tehdyt maalit, PM = päästetyt 
maalit, LP = Lisäpisteet, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, PV = Perättäiset voitot,  
PT = Perättäiset tasapelit, PH = Perättäiset häviöt

Vierasottelut 2008-09
Joukkue  O V T H TM PM LP P P/O PV PT PH
1. KalPa 29 15 5 9 77 74 0 50 1.72 -1 -2 1
2. HIFK 29 14 4 11 89 83 1 47 1.62 1 -13 -1
3. HPK 29 12 6 11 81 70 4 46 1.59 2 -2 -5
4. Jokerit 29 12 7 10 62 75 3 46 1.59 -2 1 -1
5. Blues 29 13 5 11 69 73 0 44 1.52 2 -5 -2
6. JYP 29 13 4 12 77 62 0 43 1.48 1 -11 -1
7. Kärpät 29 12 4 13 86 77 2 42 1.45 1 -1 -5
8. Tappara 29 11 3 15 73 79 1 37 1.28 1 -2 -1
9. Pelicans 29 9 5 15 63 73 3 35 1.21 1 -3 -1
10. Lukko 29 8 6 15 64 86 4 34 1.17 -1 -3 1
11. Ässät 29 9 3 17 59 94 3 33 1.14 -2 -5 2
12. TPS 29 8 4 17 58 97 3 31 1.07 1 -2 -1
13. Ilves 29 6 6 17 60 93 5 29 1.00 1 -4 -1
14. SaiPa 29 6 4 19 65 101 1 23 0.79 -6 -8 6

O = Ottelut, V = Voitetut, T = Tasapelit, H = Häviöt, TM = Tehdyt maalit, PM = päästetyt 
maalit, LP = Lisäpisteet, P = Pisteet, P/O = Pisteet/ottelu, PV = Perättäiset voitot,  
PT = Perättäiset tasapelit, PH = Perättäiset häviöt

Rangaistukset top 20 2008-09
# Nimi Joukkue Nr PP O M S P R ± YV AV VM L L% Aika
1. Nickerson, Matt Ilves 50 OP 40 1 1 2 156 -5 0 0 0 75 1,3 17.22
2. Pikkarainen, Ilkka HIFK 36 OH 54 24 13 37 149 -3 12 0 4 248 9,7 17.15
3. Sihvonen, Kari Pelicans 28 VH 53 9 9 18 145 6 0 0 1 89 10,1 11.19
4. Komarov, Leo Pelicans 77 KH 56 8 16 24 144 -7 1 1 2 158 5,1 15.24
5. Halonen, Antti TPS 18 VP 55 5 3 8 128 -17 1 0 0 132 3,8 19.41
6. Rajamäki, Erkki Blues 18 VH 31 11 3 14 126 2 9 0 2 103 10,7 18.40
7. Eloranta, Mikko TPS 42 VH 48 8 11 19 122 -4 3 1 1 150 5,3 14.20
8. Malmivaara, Olli JYP 64 OP 57 4 11 15 122 28 4 0 0 176 2,3 20.43
9. Ben-Amor, Semir Lukko 28 OH 50 3 4 7 119 2 0 0 0 85 3,5 9.15
10. Brennan, Kip HIFK 37 OH 22 0 3 3 118 -6 0 0 0 18 0,0 6.41
11. Mäkelä, Tuukka HPK 73 VP 56 0 3 3 118 0 0 0 0 58 0,0 15.27
12. Cook, Charlie Lukko 5 OP 57 9 14 23 113 -5 4 1 2 149 6,0 20.07
13. Kankaanperä, Markus HIFK 12 OP 57 4 16 20 110 -2 0 2 0 116 3,5 22.29
14. Lostedt, Patrik Blues 15 OH 29 2 0 2 109 -4 1 0 0 31 6,4 7.23
15. Toporowski, Shayne SaiPa 17 OH 56 18 28 46 107 -4 4 2 1 241 7,5 19.40
16. Marjamäki, Masi Ilves 15 VH 43 6 13 19 99 -2 3 0 0 109 5,5 16.10
17. Pulkki, Simo SaiPa 55 VP 53 1 3 4 98 -13 0 1 1 45 2,2 8.16
18. Sammalkangas, Tapio Ässät 47 VP 54 2 4 6 96 4 1 0 0 115 1,7 19.59
19. Seikola, Markus Ilves 22 OP 50 17 27 44 95 17 10 3 3 369 4,6 24.13
20. Hakkarainen, Mikko JYP 76 KH 57 8 11 19 89 9 1 2 5 119 6,7 13.56

Nr = Numero, P = Pelipaikka, O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, R = Rangaistukset, ± = Plus-miinuspisteet, YV = Ylivoimamaalit,  
AV = Alivoimamaalit, VM = Voittomaalit, L = Laukaukset, L% = Laukausprosentti, Aika = Peliaika

Pistepörssi top 20 2008-09
# Nimi Joukkue Nr PP O M S P R ± YV AV VM L L% Aika
1. Hirschovits, Kim HIFK 44 KH 58 18 48 66 54 4 8 1 5 215 8,4 21.36
2. Immonen, Jarkko JYP 26 KH 58 23 41 64 40 21 7 0 3 327 7,0 18.42
3. Koivisto, Toni Kärpät 22 VH 58 23 39 62 12 7 11 0 1 238 9,7 18.43
4. Makkonen, Jussi HPK 85 KH 57 27 32 59 24 17 15 0 1 215 12,6 19.09
5. Andersson, Jonas Kärpät 71 KH 55 24 33 57 54 16 7 3 3 207 11,6 18.36
6. Pihlman, Tuomas JYP 49 VH 58 24 32 56 54 16 8 0 7 299 8,0 18.27
7. Keller, Ryan Blues 25 OH 54 21 34 55 38 -1 5 0 5 279 7,5 17.59
8. Kariya, Steve HPK 22 OH 58 21 33 54 26 11 5 1 3 204 10,3 18.07
9. Virtanen, Antti JYP 42 OH 56 22 31 53 26 15 9 0 6 225 9,8 17.41
10. Corso, Daniel Kärpät 13 KH 41 22 30 52 45 25 5 0 5 103 21,4 17.31
11. Haataja, Juha-Pekka Lukko 27 OH 58 24 26 50 26 -2 6 4 3 242 9,9 19.45
12. Mäenpää, Mikko HPK 7 OP 58 11 36 47 40 3 8 0 0 365 3,0 24.04
13. Lehterä, Jori Tappara 21 KH 58 9 38 47 34 -1 3 0 2 194 4,6 19.13
14. Toporowski, Shayne SaiPa 17 OH 56 18 28 46 107 -4 4 2 1 241 7,5 19.40
15. Viuhkola, Jari Kärpät 24 KH 49 10 36 46 18 6 6 0 0 96 10,4 20.27
16. Jantunen, Marko Pelicans 90 VH 53 16 29 45 40 0 6 0 3 209 7,7 18.20
17. Männikkö, Miikka Ilves 11 OH 55 14 31 45 34 9 4 1 2 168 8,3 18.54
18. Kapanen, Sami KalPa 24 OH 55 20 24 44 18 8 3 2 3 273 7,3 22.07
19. Seikola, Markus Ilves 22 OP 50 17 27 44 95 17 10 3 3 369 4,6 24.13
20. Kuusela, Kristian Kärpät 17 OH 57 23 20 43 63 8 8 0 4 287 8,0 18.47

Nr = Numero, P = Pelipaikka, O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, R = Rangaistukset, ± = Plus-miinuspisteet, YV = Ylivoimamaalit,  
AV = Alivoimamaalit, VM = Voittomaalit, L = Laukaukset, L% = Laukausprosentti, Aika = Peliaika

Pistepörssi puolustajat 2008-09
# Nimi Joukkue Nr PP O M S P R ± YV AV VM L L% Aika
1. Mäenpää, Mikko HPK 7 OP 58 11 36 47 40 3 8 0 0 365 3,0 24.04
2. Seikola, Markus Ilves 22 OP 50 17 27 44 95 17 10 3 3 369 4,6 24.13
3. Heikkinen, Ilkka HIFK 49 OP 54 8 26 34 22 -2 4 0 0 270 3,0 22.34
4. Forrest, Justin Kärpät 55 VP 52 5 28 33 60 21 4 0 1 190 2,6 22.31
5. Jokela, Mikko Jokerit 3 OP 55 8 20 28 72 3 5 1 2 178 4,5 24.03
6. Strömberg, Mika KalPa 26 OP 55 5 22 27 86 14 4 1 1 152 3,3 23.01
7. Latvala, Jan Pelicans 26 OP 57 9 17 26 14 -5 7 0 1 175 5,1 18.29
8. Laamanen, Jukka-Pekka HPK 21 OP 52 9 15 24 80 -6 5 0 0 224 4,0 22.20
9. Mäntymaa, Ville JYP 8 VP 57 7 17 24 36 21 4 0 1 282 2,5 25.59
10. Uusitalo, Ville Ässät 52 VP 57 7 17 24 62 2 3 1 2 152 4,6 22.31
11. Nordlund, Markus TPS 40 VP 56 9 14 23 26 1 6 0 2 192 4,7 22.23
12. Cook, Charlie Lukko 5 OP 57 9 14 23 113 -5 4 1 2 149 6,0 20.07
13. Pikkarainen, Hannu HIFK 48 OP 47 4 19 23 36 -11 4 0 1 232 1,7 20.57
14. Mikkola, Ilkka Kärpät 6 VP 57 8 14 22 78 14 6 0 1 187 4,3 22.17
15. Välivaara, Jyrki JYP 9 VP 56 6 16 22 48 20 6 0 0 169 3,5 22.03
16. Nyrhinen, Antti SaiPa 5 VP 51 6 16 22 64 1 4 0 0 160 3,8 17.54
17. Koivisto, Tom Jokerit 60 OP 43 5 17 22 56 5 3 0 1 140 3,6 18.11
18. Forsström, Jani Pelicans 55 OP 57 9 11 20 46 1 7 0 3 149 6,0 19.40
19. Kankaanperä, Markus HIFK 12 OP 57 4 16 20 110 -2 0 2 0 116 3,5 22.29
20. Tuulola, Marko HPK 36 VP 58 1 19 20 32 14 1 0 1 162 0,6 22.37

Nr = Numero, P = Pelipaikka, O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, R = Rangaistukset, ± = Plus-miinuspisteet, YV = Ylivoimamaalit,  
AV = Alivoimamaalit, VM = Voittomaalit, L = Laukaukset, L% = Laukausprosentti, Aika = Peliaika

Ylivoimapeli 2008-09
# Joukkue YVK A YVM AVM A/YVM YV% YV2K A2 YV2M AV2M
1. Blues 367 530.07 65 7 8.09 17,71 38 34.41 7 0
2. Jokerit 265 422.55 44 7 9.36 16,60 15 11.10 3 0
3. HPK 308 480.40 51 7 9.25 16,56 16 13.21 7 0
4. Kärpät 370 565.13 60 6 9.25 16,22 25 21.27 7 0
5. JYP 373 552.46 60 3 9.12 16,09 33 32.00 4 0
6. HIFK 368 560.46 55 4 10.11 14,95 26 26.10 8 0
7. KalPa 357 565.05 48 2 11.46 13,45 27 20.13 5 0
8. Lukko 338 534.31 45 7 11.52 13,31 21 20.04 5 0
9. Tappara 302 482.56 39 6 12.22 12,91 14 10.37 3 0
10. SaiPa 301 448.58 38 3 11.48 12,62 28 23.29 5 0
11. Pelicans 391 595.35 47 13 12.40 12,02 35 31.13 7 0
12. Ilves 368 587.29 44 7 13.21 11,96 30 26.03 7 1
13. TPS 343 527.33 37 4 14.15 10,79 23 18.57 3 0
14. Ässät 335 524.56 31 7 16.56 9,25 28 25.09 6 0

YVK = Ylivoimakerrat, A = Ylivoima-aika, YVM = Tehdyt ylivoimamaalit, AVM = Päästetyt alivoimamaalit, 
A/YVM = Aika/tehty YV-maali, YV% = Ylivoimaprosentti, YV2K = Kahden miehen YV-kerrat, A2 = Pelattu 
aika kahden miehen YV:llä, YV2M = Tehdyt YV-maalit kahden miehen YV:llä, AV2M = Päästetyt AV-maalit 
kahden miehen YV:llä
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Torjuntaprosentti top 20 2008-09
# Nimi Joukkue O A V T H TO PM NP KA T% V% VM VP AM
1. Riksman, Juuso Jokerit 45 2687.38 26 5 13 1324 79 7 1,76 94,37 64,77 1 0 44
2. Wallinheimo, Sinuhe JYP 35 2030.51 19 6 9 898 57 7 1,68 94,03 64,71 4 2 32
3. Koskinen, Mikko * Blues 33 1920.57 17 7 9 834 61 1 1,91 93,18 62,12 2 3 32
4. Tuokkola, Pekka JYP 27 1410.11 12 3 8 582 46 3 1,96 92,68 58,70 2 4 25
5. Nikkilä, Tommi Pelicans 39 2280.14 14 8 15 948 78 4 2,05 92,40 48,65 1 3 39
6. Nieminen, Jani HIFK 31 1739.46 15 4 9 818 68 3 2,35 92,33 60,71 3 3 29
7. Salak, Alexander TPS 52 2980.40 20 9 20 1429 119 4 2,40 92,31 50,00 1 3 51
8. Säteri, Harri * Tappara 22 1253.01 6 3 12 560 48 2 2,30 92,11 35,71 1 1 21
9. Lassila, Teemu HPK 54 3255.39 26 12 16 1521 133 8 2,45 91,96 59,26 0 0 54
10. Vehanen, Petri Lukko 57 3435.34 21 9 27 1578 138 4 2,41 91,96 44,74 1 1 57
11. Lehto, Mika Tappara 38 2232.11 15 6 16 1056 94 2 2,53 91,83 48,65 1 1 37
12. Kilpeläinen, Eero Ässät 46 2624.09 17 6 21 1448 132 5 3,02 91,65 45,45 2 3 44
13. Koivisto, Petri * Kärpät 23 1327.21 11 4 7 564 53 2 2,40 91,41 59,09 2 1 21
14. Tarkki, Tuomas Kärpät 38 2165.54 17 4 15 947 89 1 2,47 91,41 52,78 1 2 37
15. Tarkki, Iiro SaiPa 48 2753.16 14 6 27 1366 129 1 2,81 91,37 36,17 2 3 46
16. Brückler, Bernd Blues 28 1579.36 11 5 9 655 63 2 2,39 91,23 54,00 2 2 26
17. Järvinen, Mika KalPa 25 1448.16 12 4 9 573 56 5 2,32 91,10 56,00 1 1 24
18. Toivonen, Hannu Ilves 52 2913.25 19 9 23 1311 130 3 2,68 90,98 46,08 2 7 51
19. Oksa, Mika KalPa 35 2057.24 16 6 11 771 78 5 2,27 90,81 57,58 1 1 34
20. Hostikka, Ville SaiPa 14 705.27 3 1 7 338 36 1 3,06 90,37 31,82 2 2 1

O = Ottelut, A = Peliaika, V = Voitot, T = Tasapelit, H = Häviöt, TO = Torjunnat, PM = Päästetyt maalit, NP = Nollapelit, KA = Maalit/ottelu,  
T% = Torjuntaprosentti, V% = Voittoprosentti, VM = Vaihdettu maaliin, VP = Vaihdettu pois, AM = Aloitti maalissa, * = tulokas

Pelicans pistepörssi 2008-09
# Nimi Joukkue Nr PP O M S P R ± YV AV VM L L% Aika
1. Jantunen, Marko Pelicans 90 VH 53 16 29 45 40 0 6 0 3 209 7,7 18.20
2. Saarinen, Jesse Pelicans 10 OH 57 9 21 30 41 -8 5 0 1 189 4,8 14.44
3. Santavuori, Tuomas Pelicans 20 VH 58 16 12 28 34 -6 5 0 2 156 10,3 13.10
4. Sopanen, Vili Pelicans 15 VH 58 11 17 28 30 -2 2 0 0 198 5,6 14.28
5. Kauppila, Jari Pelicans 30 KH 57 9 18 27 46 2 5 0 1 157 5,7 17.32
6. Latvala, Jan Pelicans 26 OP 57 9 17 26 14 -5 7 0 1 175 5,1 18.29
7. Komarov, Leo Pelicans 77 KH 56 8 16 24 144 -7 1 1 2 158 5,1 15.24
8. Heino, Henri Pelicans 61 KH 58 9 13 22 16 9 1 1 0 112 8,0 14.38
9. Forsström, Jani Pelicans 55 OP 57 9 11 20 46 1 7 0 3 149 6,0 19.40
10. Sihvonen, Kari Pelicans 28 VH 53 9 9 18 145 6 0 0 1 89 10,1 11.19
11. Sindel, Jakub Pelicans 40 OH 23 7 8 15 12 -1 4 0 1 78 9,0 15.55
12. Laurila, Henri Pelicans 44 OP 57 4 11 15 64 -5 1 0 1 209 1,9 17.53
13. Jalvanti, Joonas Pelicans 7 VP 58 3 12 15 24 4 0 0 0 98 3,1 18.16
14. Piispanen, Arsi Pelicans 72 KH 56 2 11 13 18 6 0 1 0 123 1,6 10.58
15. Pöyhönen, Marko * Pelicans 39 OH 56 6 6 12 26 10 0 0 3 86 7,0 12.35
16. Koivunen, Karo Pelicans 22 OH 50 6 4 10 28 -1 0 0 1 74 8,1 9.18
17. Kousa, Mikko * Pelicans 8 OP 53 1 9 10 36 -8 1 0 0 120 0,8 14.27
18. Kakko, Erik Pelicans 92 VP 49 3 5 8 40 0 1 0 1 118 2,5 18.20
19. Suhonen, Samuli Pelicans 80 VP 44 1 7 8 59 -3 1 0 0 124 0,8 18.01
20. Julkunen, Olli Pelicans 9 OH 51 3 3 6 12 0 0 1 0 110 2,7 10.54
21. Koivunen, Toni Pelicans 94 KH 16 0 5 5 8 -4 0 0 0 20 0,0 15.25
22. Rinkinen, Teemu * Pelicans 36 VH 23 1 3 4 8 -3 0 0 0 42 2,4 10.50
23. Nikkilä, Tommi Pelicans 50 M 40 0 3 3 8 - 0 0 0 1 - -
24. Haakana, Kari Pelicans 32 VP 18 2 0 2 16 -1 0 0 1 18 11,1 11.28
25. Tuhkanen, Niko * Pelicans 51 VP 16 1 1 2 10 2 0 0 0 24 4,2 9.51
26. Birner, Michal Pelicans 19 VH 6 0 2 2 14 1 0 0 0 11 0,0 14.30
27. Pirjetä, Lasse Pelicans 12 OH 7 0 1 1 4 -1 0 0 0 19 0,0 17.11
28. Rohtla, Jesse * Pelicans 25 H 8 0 1 1 0 -3 0 0 0 8 0,0 8.17
29. Sopanen, Iiro Pelicans 3 H 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0.03
30. Kuusela, Joonas * Pelicans 33 M 24 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - -
31. Hovinen, Niko Pelicans 41 M 52 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - -
32. Tavi, Janne * Pelicans 24 H 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 1 0,0 9.18
33. Tyrväinen, Antti * Pelicans 14 H 5 0 0 0 0 -1 0 0 0 2 0,0 2.47

Nr = Numero, P = Pelipaikka, O = Ottelut, M = Maalit, S = Syötöt, P = Pisteet, R = Rangaistukset, ± = Plus-miinuspisteet, YV = Ylivoimamaalit,  
AV = Alivoimamaalit, VM = Voittomaalit, L = Laukaukset, L% = Laukausprosentti, Aika = Peliaika, * = tulokas
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