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Max Wärn on valmis uhrauksiin Pelicansin
puolesta.

Pelicansin toimiston yhteystiedot ja kausikorttien sekä lippujen hinnat.

YKKÖNEN
Niko Hovisesta on tullut SM-liigan eliittivahti.

OPPIA RAPAKON TAKAA
Pelicansin uusi kanadalainen Justin Hodgman.

SM-LIIGA TILASTOJA 2010-2011
PELICANS JOUKKUE 2011-2012
Pelicansin joukkuekuva ja SM-liigan sarjaohjelma kaudelle 2011-2012.

PELICANS A-NUORET
.

PIRI ON TULLUT KOTIIN
Kari Eloranta teki paluun kotikaupunkiinsa ja otti
ohjat Pelicansin A-nuorista.

PÄÄKIRJOITUS

JANOAMME
MENESTYSTÄ
Vuonna 2006 Pelicans Oy:n hallitus hyväksyi strategian, jonka yhtenä tavoitteena oli
nousta liikevaihdoltaan SM-liigan keskisuurten seurojen joukkoon ja tuon aseman vakiinnuttaminen. Tämä tavoite on nyt toteutunut. Pelicansista on muidenkin silmissä tul-

ILKKA KAARNA
Toimitusjohtaja

lut vakavasti otettava tekijä suomalaisessa huippukiekkoilussa.
Viime kaudella nähtiin, että Lahti on kiekkokaupunki. Pelillisesti aneemisesta kaudesta
huolimatta yleisö ei missään vaiheessa hylännyt meitä. Se on jääkiekkokulttuuria.
Se että organisaatio kestää menestymättömyyttäkin, kertoo sen vahvuudesta. Pelicansin asiat ovat hyvin ja maakunnan tuki vahvaa. Tuolin selkänoja on tukeva, vaikkei ihan
aina mukava.
Olemme päässeet valmistautumaan alkavaan kauteen normaalisti. Pääsemme nyt
hyödyntämään uusitun hallin tarjoamia mahdollisuuksia täysipainoisesti. Kykenemme myös panostamaan urheilulliseen menestykseen aiempaa enemmän. Tälle kaudelle pelaajabudjettia nostettiin merkittävästi ja taso on tarkoitus säilyttää myös tulevina
vuosina.
Kaudelta 2011-12 Lahden Pelicans janoaa menestystä. Siihen onkin nyt paremmat mahdollisuudet kuin koskaan aiemmin.
Tervetuloa Isku Areenalle. Pelicans tarjoaa elämyksiä koko Päijät-Hämeelle.

PELICANS KAUSIKIRJA 2011-2012
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Valmennus ja huolto

KAI SUIKKANEN
Päävalmentaja

Valmentaja

PASI NURMINEN
Valmentaja,
pelaajakoordinaattori

SIMO VEHVILÄINEN

JUHA NAKARI
Fysioterapeutti

JANNE KAARTTI

Videovalmentaja/joukkueenjohtaja

PETRI VILLA

MARTTI MALINEN

REIJO LOUKIAINEN

Lääkäri
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RIKU-PETTERI LEHTONEN
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Huoltaja

Hieroja

Huoltaja

Suomen Chicago tunnetaan intohimoisena
kiekkokaupunkina. Joukkuelajeista nopein
vyöryy kausi toisensa jälkeen Salpausselkien
ylitse analyysien, spekulaatioiden, huhujen,
ennakkoarvailuiden ja jälkipuintien muodossa.
Radiomastojen maastoon tehokkaasti
levittäytynyt Pelicans on koko kaupunkia
yhdistävä ilmiö. Se rytmittää arkea tarjoten
huikeaa draaman kaarta ottelu toisensa jälkeen.
Kahvilat, ravintolat, työpaikat, kodit ja koulut
ovat kaikki hengessä mukana. Vuosi vuodelta
kasvava kiekkonälkä tyydytetään silti vain yhdessä
paikassa: Isku Areenalla.
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NIKO HOVINEN
Maalivahti
Syntymäaika: 16.03.1988
Syntymäpaikka: Helsinki
Pituus: 199 cm
Paino: 87 kg
Kätisyys: Vasen

6
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JOONAS KUUSELA
Maalivahti
Syntymäaika: 30.05.1990
Syntymäpaikka: Espoo
Pituus: 186 cm
Paino: 86 kg
Kätisyys: Vasen
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ANTTI RAUTIOLA
Maalivahti
Syntymäaika: 08.02.1988
Syntymäpaikka: Äänekoski
Pituus: 187 cm
Paino: 80 kg
Kätisyys: Vasen

8
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AARON BROCKLEHURST
Puolustaja
Syntymäaika: 10.06.1985
Syntymäpaikka: Nanaimo B.C. CAN
Pituus: 178 cm
Paino: 85 kg
Kätisyys: Vasen
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JUHA-PEKKA PIETILÄ
Puolustaja
Syntymäaika: 30.04.1991
Syntymäpaikka: Hollola
Pituus: 194 cm
Paino: 85 kg
Kätisyys: Oikea
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JOONAS JÄRVINEN
Puolustaja
Syntymäaika: 05.01.1989
Syntymäpaikka: Turku
Pituus: 190 cm
Paino: 98 kg
Kätisyys: Vasen
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JOONAS JALVANTI
Puolustaja
Syntymäaika: 09.09.1988
Syntymäpaikka: Lahti
Pituus: 182 cm
Paino: 87 kg
Kätisyys: Vasen
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JOONAS HURRI
Puolustaja
Syntymäaika: 31.03.1991
Syntymäpaikka: Lahti
Pituus: 181 cm
Paino: 80 kg
Kätisyys: Vasen
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MARKUS SEIKOLA
Puolustaja
Syntymäaika: 05.06.1982
Syntymäpaikka: Laitila
Pituus: 187 cm
Paino: 92 kg
Kätisyys: Oikea

14
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JAN LATVALA
Puolustaja
Syntymäaika: 10.06.1972
Syntymäpaikka: Jyväskylä
Pituus: 178 cm
Paino: 80 kg
Kätisyys: Vasen
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JYRI MARTTINEN
Puolustaja
Syntymäaika: 01.09.1982
Syntymäpaikka: Jyväskylän mlk
Pituus: 182 cm
Paino: 89 kg
Kätisyys: Vasen
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MATIAS LOPPI
Hyökkääjä
Syntymäaika: 22.03.1980
Syntymäpaikka: Helsinki
Pituus: 185 cm
Paino: 89 kg
Kätisyys: Vasen
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MAX WÄRN
Hyökkääjä
Syntymäaika: 10.06.1988
Syntymäpaikka: Helsinki
Pituus: 186 cm
Paino: 94 kg
Kätisyys: Vasen
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ARTTU LUTTINEN
Hyökkääjä
Syntymäaika: 03.09.1983
Syntymäpaikka: Helsinki
Pituus: 184 cm
Paino: 92 kg
Kätisyys: Vasen
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VILI SOPANEN
Hyökkääjä
Syntymäaika: 21.10.1987
Syntymäpaikka: Valkeala
Pituus: 191 cm
Paino: 94 kg
Kätisyys: Oikea

20
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JUSTIN HODGMAN
Hyökkääjä
Syntymäaika: 27.06.1988
Syntymäpaikka: Brampton, Ont
Pituus: 186 cm
Paino: 88 kg
Kätisyys: Oikea
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RYAN LASCH
Hyökkääjä
Syntymäaika: 22.01.1987
Syntymäpaikka: Lake Forest, Ka, USA
Pituus: 175 cm
Paino: 79 kg
Kätisyys: Oikea

22
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TOMMI PAAKKOLANVAARA
Hyökkääjä
Syntymäaika: 01.03.1983
Syntymäpaikka: Oulunsalo
Pituus: 189 cm
Paino: 84 kg
Kätisyys: Vasen
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JARKKO IMMONEN
Hyökkääjä
Syntymäaika: 18.01.1984
Syntymäpaikka: Kouvola
Pituus: 182 cm
Paino: 90 kg
Kätisyys: Vasen

24
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JANNE TAVI
Hyökkääjä
Syntymäaika: 13.09.1989
Syntymäpaikka: Helsinki
Pituus: 178 cm
Paino: 82 kg
Kätisyys: Vasen
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PEKKA JORMAKKA
Hyökkääjä
Syntymäaika: 14.09.1990
Syntymäpaikka: Jyväskylän mlk
Pituus: 174 cm
Paino: 80 kg
Kätisyys: Oikea
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KARI SIHVONEN
Hyökkääjä
Syntymäaika: 09.06.1983
Syntymäpaikka: Haukipudas
Pituus: 182 cm
Paino: 90 kg
Kätisyys: Vasen
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TEEMU RINKINEN
Hyökkääjä
Syntymäaika: 07.03.1987
Syntymäpaikka: Hollola
Pituus: 185 cm
Paino: 87 kg
Kätisyys: Vasen

28
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MARKO PÖYHÖNEN
Hyökkääjä
Syntymäaika: 10.09.1987
Syntymäpaikka: Hollola
Pituus: 180 cm
Paino: 86 kg
Kätisyys: Vasen
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IIRO SOPANEN
Hyökkääjä
Syntymäaika: 20.09.1989
Syntymäpaikka: Lahti
Pituus: 191 cm
Paino: 95 kg
Kätisyys: Vasen
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TERO KOSKIRANTA
Hyökkääjä
Syntymäaika: 18.06.1984
Syntymäpaikka: Paimio
Pituus: 186 cm
Paino: 84 kg
Kätisyys: Vasen
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SAMI BLOMQVIST
Hyökkääjä
Syntymäaika: 12.06.1990
Syntymäpaikka: Örnsköldsvik, SWE
Pituus: 173 cm
Paino: 74kg
Kätisyys: Vasen
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LAHDEN LUISTELIJOISTA
SE ALKOI
teksti: Ilkka Talasranta

kuvat: Ilkka Talasranta ja Red & White

HP-47:n kasvatti Raimo Koukonen muutti Heinolasta
Lahteen vuonna 1957. Pauli ”Pali” Peltonen toimi
1970-luvun lopulla Kiekkoreippaan SM-liigajoukkueen
joukkueenjohtajana ja Pekka Salosesta tuli ansioitunut
jääkiekon järjestötyömyyrä hänen muutettuaan
Tampereelta Lahteen vuonna 1961. Näiden kolmen
veteraanin sydän sykkii ennen kaikkea lahtelaiselle
jääkiekolle.

Isku Areenan katossa roikkuu Viipurin Reip-

Vuosia LL pelasi maakuntasarjaa, mutta luopui

paan vuoden 1928 mestaruusviiri kautta aikain

vuonna 1955 sarjapaikakastaan ja lopetti jää-

ensimmäisen Suomen Mestaruuden muistona.

kiekkotoiminnan.

kueen mukaan.
Lahden Savun-Syöjien riveissä pelasi useita
vanhemmille kiekkofaneille tuttuja nimiä.

Mestaruus ratkaistiin tuolloin kuuden joukku-

Kenttä oli avoin uusille seuroille. Lahden Ka-

- Oli Antero Hillo, Pentti Linko ja Markus Si-

een cup-muotoisena turnauksena. Lahteen

leva ja Lahden Sampo kokeilivat jääkiekkoa oh-

milä ja taisi Unto Wiitalakin pelata jossain vai-

jääkiekko saapui jokunen vuosi myöhemmin.

jelmassaan ja Sammon riveissä aloitteli nuori

heessa maalissa, listaa Peltonen vanhoja peli-

Pauli Peltonenkin pelaajauraansa.

kavereitaan.

Ensimmäiset haparoivat kokeilut jääkiekon
juurruttamiseksi Lahteen tapahtuivat 1930-lu-

- Ne ostivat mulle uudet luistimetkin ja kävi-

- Ja meillä oli sellainen ketju jossa pelasi

vulla Lahden Luistelijoiden riveissä. Etelä-

vät sitten vielä hakemassa ne pois, kun siirryin

minun kanssani Matti Viljanen ja Ossi Vilppu-

Suomen Sanomat kirjoitti 11.1.1934 otsikolla

Savun-Syöjiin, muistelee Peltonen.

nen. Viljanen kirjoitti Kuusysin historiikissa, et-

SUURMAAILMAN JÄÄPELI VALLOITTAA LAH-

- Sammon puheenjohtajana oli silloin legen-

tä kaikkein eniten hän on nauttinut urheilusta

DEN. Jutussa kerrottiin Lahden Luistelijoiden

daarinen mellakkapoliisi Olavi Kekki, tietää Rai-

pelatessaan jääkiekkoa ketjussa Viljanen - Pel-

järjestämistä kolmen päivän jääkiekkokurs-

mo Koukonen.

tonen - Vilppunen.

seista.

Savun-Syöjät oli ensimmäinen lahtelainen

Tarinoita noilta ajoilta riittää. Joihinkin aika

Kahtatoista vuotta myöhemmin vuonna

jääkiekon erikoisseura. Se perustettiin vuonna

on saattanut tehdä kultaisen reunuksen, mut-

1946 Lahden Luistelijat päättivät vuosikoko-

1956 ja sai nimensä vuosina 1938-39 kolmen

ta ainutlaatuista historiankirjoitusta se on joka

uksessaan poistaa jääpallon tyystin seuran oh-

kuukauden ajan Euroopassa näytöskiertueella

tapauksessa. Veteraanit suorastaan innostuvat.

jelmasta ja keskittyä ”pääasiassa jääkiekkoon”.

pelanneen kanadalaisen Smoke Eaters -jouk-

- Kerran oltiin Kuusankoskella pelissä ja
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Red & White vuonna 1982 voitetun turnauksen jälkeen. Takarivin pelipaitaisista viides vasemmalta
Pekka Salonen. Eturivissä vasemmalla polvi jäässä Raimo Koukonen takanaan Ilpo Koskela.

Pentti ”Punu” Laine oli jäähyllä, kun kolman-

1968. Tarkoitus oli, että kahden joukkueen par-

nessa erässä vaihdettiin puolia. Punu ei tätä

haimmisto jatkaa nimellä Lahden Reipas, ja et-

puoltenvaihtoa huomannut ja jäähyltä päästy-

tä toinenkin SM-sarjapaikka pidetään. Seura-

ään veti komean kaukovedon - suoraan omaan

valle kaudelle jalkeille saatiin kuitenkin vain

maaliin, nauraa Pali.

yksi joukkue.

- Ja maalissa nojaili pahaa aavistamattoma-

Sitten koitti aika, jolloin Pekka Salonen ja

na tämä Pulla-Poikien Virtasen poika, tarkentaa

Pauli Peltonen olivat valmiit siirtymään ikä-

Raimo ja Pekka nokittaa toisella tarinalla.

miespuolelle. Pekka kertoo:

- Toisen kerran oltiin menossa Heinolaan pe-

- Elettiin vuotta 1973 ja Lahteen saatiin jää-

laamaan ja pelimatka mentiin junalla. Silloin

halli. Samaan aikaan syntyi ajatus veteraani-

vielä Heinolaan pääsi junallakin. Hillon Antsa

seuran perustamisesta ja silloin syntyi Red &

kysyi konnarilta, että meneekö tämä juna Riihi-

semman jääkiekkotoiminnan ja Upon Pallo pe-

mäelle ja konduktööri vastasi, ettei mene, vaan

rustettiin 1964. Varsin pian oltiin tilanteessa,

Merkillisen englanninkielisen nimen takana

Heinolaan. Me kiivettiin junaan ja konnari juok-

jossa Lahdesta löytyi kaksi kovaa SM-sarjaseu-

oli seuran ensimmäinen puheenjohtaja Pentti

si perään, että tämä juna menee siis Heinolaan.

raa. Tuon ajan urheilullisesti paras saavutus oli

E ”Beibi” Rantanen. Pali Peltonen paljastaa:

Todettiin vaan, että niin myökin ollaan menos-

Reippaan saavuttama jääkiekon Suomen Cu-

- Seuraa olivat perustamassa tämä Pekka, jo-

sa. Ja naurettiin perään. Se oli sellaista, että pe-

pin voitto vuonna 1966. Siitäkin muistuttaa vii-

ka oli kova kokoomuslainen ja Beibi, joka oli

lattiin, kun oli hauskaa. Jotain alueen perussar-

ri Isku Areenan katossa.

demari. Rantanen sanoi, että ”seuran nimeksi

jaakin pelattiin, muistaa Salonen.

34

White.

Kaksi jääkiekon huippuseuraa samassa kau-

tulee tietysti Red and White - punainen ja val-

Savun-Syöjät sitten pikku hiljaa hiipui. Vuon-

pungissa oli kuitenkin liikaa. Reipas ja Upon

koinen. Rantanen on red ja Salonen on white.”

na 1963 Lahden Reipas alkoi kunnianhimoi-

Pallo fuusioituivat jääkiekon osalta vuonna

KAUSIKIRJA 2011-2012

Ja kaikki olivat nimeen tyytyväisiä.

Pekka Salonen on syystä ylpeä Red & Whiten
historiasta ja aktiivisesta toiminnasta:
- Meillä on pelannut kovia pelimiehiä. Koskelan Ilpo, Hakuliset, Koskisen Pile, Toivasen Hara… Osa on mukana vielä tänä päivänäkin. Me
ollaan vanhin toiminnassa oleva jääkiekon veteraaniseura Suomessa ja meillä on parin vuoden päästä tulossa 40-vuotisjuhlat. Tulee isot
kinkerit. Ja yleensä meiltä onnistuu juhlat paremmin kuin pelit, nauraa Salonen.
- Me pelattiin vuosikaudet veteraanisarjaa, jossa oli neljä joukkuetta. Meidän lisäksi oli joukkueet Turusta, Tampereelta ja Raumalta. Ja muistan sellaisen ajan, ettei neljään
vuoteen voitettu siinä sarjassa yhtään kotipeliä. Voitto ei ollut niin tärkeää kuin mukanaolo.
Näillä muilla oli liuta mestaruussarjatason pelimiehiä. Pelillisesti ei pärjätty, mutta henkisel-

Pekka Salosella (vas.) ja Pali Peltosella riittää huimia
lahtelaisia jääkiekkotarinoita.

lä puolella oltiin vahvoja, nyökyttelee Pekka ja
Pali vahvistaa:
- Pelit olivat monesti kaksipäiväisiä turna-

taa kiitosta myös Pelicansin suuntaan.

uksia ja useimmiten, kun mentiin vieraspelei-

- Meidän yhteistyömme Pelicansin kans-

hin, niin perjantain pelit sujuivat hyvin, mutta

sa pelaa hienosti. Se on sellaista molemmin-

lauantaina piti keräillä porukkaa ruotuun, että

puolista kunnioitusta. Tuntuu aidosti siltä, että

missähän ne kaikki oikein on.

meitä ikämiehiä arvostetaan. Ja kyllä on seura

Red & White oli yhtenä edellä mainituista
neljästä seurasta perustamassa veteraanikiekon suomalaista kattojärjestöä FOHAa eli Fin-

rinteitä ei synny kulttuuria. Toivotamme aktiivisia KELA-vuoroja Red & Whiten ikämieskiekkoilijoille. Niitä nelikymppisiä odotellessa.

muutenkin hoitanut asioita hienosti, kiittelee
Pekka Salonen.
Ilman historiaa ei ole perinteitä ja ilman pe-

nish Oldtimers Hockey Associationia. Tänä päivänä Red & White on Suomen suurin jääkiekon
veteraaniseura: yli sata jäsentä, joista peräti 80
aktiivia.
- Viime torstainakin oli jäällä 20 pelimiestä.

Merkkipaaluja

Treenataan aina torstaisin puoli neljältä. Se on

- 1929 Suomen Jääkiekkoliitto perustetaan

saanyt nimen KELA-vuoro, nauraa Pekka Salo-

- 1936 Lahden Luistelijat aloittaa jääkiekon

nen.

- 1955 Lahden Luistelijat lopettaa jääkiekon

- Eilen viimeksi pelattiin, oli tällä kertaa vä-

- 1956 Lahden Kaleva ja Lahden Sampo aloittavat jääkiekon, Savun-Syöjät perustetaan

hänlaisesti vaihtomiehiä, mutta nuorempien

- 1960 Viipurin Reipas aloittaa jääkiekon Lahdessa

vauhdissa yritettiin pysyä, vakuuttaa Raimo

- 1961 Lahden Pallo-Miehet aloittaa jääkiekon

Koukonen.

- 1963 Lahden Reipas jatkaa Viipurin Reippaan jääkiekkotoimintaa

- Juniorina pelasin Tapparassa ja sitten taas

- 1964 Upon Pallo perustetaan, tekojää Lahteen

Lahdessa ikämieskiekkoa. Ennen oli vaikeata

- 1968 Lahden Reipas ja Upon Pallo fuusioituvat

päättää, ketä kannustaa silloin, kun Pelicans tai

- 1973 Ikämiesjääkiekkoseura Red & White perustetaan

Reipas pelasi Tapparaa vastaan. Nykyään se on

- 1975 Kiekkoreipas perustetaan

kyllä jo kääntynyt niin, ettei tarvitse enää miet-

- 1989 Hockey Reipas perustetaan

tiä, kumman puolesta jännää. Pelicansille huu-

- 1992 Hockey Reipas konkurssiin, Reipas Lahti aloittaa

detaan ihan aina, julistaa Salonen.

- 1996 Lahden Pelicans perustetaan

Lahtelaiskiekkoilun veteraanit haluavat an-
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RUISSALON

RÄÄKISTÄ
MAITOHAPPOIHIN MÄKIMONTUSSA
teksti: Eetu Ampuja

kuvat: Loma Graphics, Eetu Ampuja

Joonas Järvinen luutii lahtelaismaalin
edustaa huippukuntoisena.
Jos satutte törmäämään Pelicans-pakki Joonas

Suikkanen on pitänyt huolen siitä, että kauden

Järviseen, älkää ottako puheeksi Turun Ruis-

alkaessa laatikkoon luistelee kovakuntoinen

saloa. 22-vuotias puolustaja ei ole iällä pilattu,

kiekkojoukkue.

mutta on jo ehtinyt vuodattaa litratolkulla hikeä
Ruisrockin maastoihin.

- Tiesin, että tänne tulisi hyvä joukkue ja hyvä valmennus, enkä nähnyt mitään syytä, miksei
Pelicans voisi menestyä.

Fiksu systeemi

- Siellä on vedetty jalat monesti hapoille. Kai-

Järviselle pilliä viheltävä orjuuttaja on tuttu

ken näköistä on tullut rehkittyä, mutta onneksi

mies. Suikkanen valmensi Järvistä TPS:ssä puo-

Lahteen aikaisin keväällä muuttanut Järvinen

ei enää tarvitse, Järvinen naurahtaa.

lentoista kauden ajan vuosina 2009 ja 2010. Jäl-

sanoo viihtyvänsä hyvin mastokaupungissa.

kimmäinen vuosiluku muistetaan Aurajoen ran-

Salpausselän silmiähivelevien maisemien lisäksi

nalla vielä pitkään.

viihtyvyyttä lisää sekin, ettei kaukalossa tarvitse

Ei niin – tai ei ainakaan Turussa. Nyt rääkki on
nimittäin vaihtunut Lahteen.
- Ei täälläkään ole kyllä päässyt yhtään helpomalla, Järvinen hymähtää hyvväntahtoisesti.
- Sanotaan näin, että tuolta mäkihyppymontun luota löytyy kaikkea kivaa. Ja vielä sen takaa
kaikkia kivoja pikku mäkiä...

Taas Kaitsu
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- Onneksi kesätreenit on nyt saatu alta pois, ja
päästään keskittymään oikeisiin asioihin.

nen sanoo hartioitaan kohauttaen.

- Olihan se Suomen mestaruus hieno juttu,
mutta nyt me ollaan Kaitsun kanssa täällä Lah-

- Yleensä se menee niin, että valmentajat vie-

dessa. Meillä on hyvän oloinen joukkue kasassa.

vät pelitapaa mukanaan. Täälläkin vedetään kie-

Mutta miksi Järvinen TPS-kasvattina päätti

kollista eikä luovuta siitä pois, Järvinen kertoo.

karistaa kotikontunsa tomut? Nuori turkulainen

- Mitä enemmän pidät kiekkoa, sitä vähem-

kehuu toki Suikkasen metodit maasta taivaa-

män vastustaja pääsee yrittämään maalintekoa.

seen, mutta koutsi ei ollut ainoa syy.

Se on hyvää lätkää ja uskon, että se on katsojil-

Järvisellä, kuten koko Pelicans-miehistöllä, on

- Tuli vain sellainen olo että olisi aika vaihtaa

takanaan kova kesä. Tuore päävalmentaja Kai

maisemaa. Saada muualta lisää nostetta, Järvi-
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jännittää uusien oppien suhteen.

lekin kiva.
Kiekollisuuden lisäksi Suikkasen viisikot pe-
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laavat usein tiiviinä paketteina. Järvisen mukaan
sama pätee myös Pelsuun.
- Kun edetään tiiviisti ja kaikki ovat lähellä,
niin syöttöpaikka löytyy aina. Se on fiksu systeemi.

ti luvassa isoja minuutteja.

- Silloin kun on paikka, niin taklataan. Oma

- Joo, Seikolan kanssa ollan vedetty. Siinä on

pää pidetään puhtaana ja maaliendusta hoide-

kyllä huippuluokan puolustaja. kivahan siinä on

taan niin, että sinne on ihan turha kenenkään

pelata.

tulla. Se on sellainen paikka, että vastustajalla ei
saa olla kivaa siellä.

- Olen ollut maisemanvaihtoon tosi tyyty-

Mitenkäs se työnjako menee siinä?

väinen. On saanut taas lisäpotkua, kun vaihtoi

- No, se nyt on semmoista... Että Seikola hyök-

paikkaa.

käilee silloin tällöin, tai aina kun vaan jaksaa luis-

- Heh, kyllähän sitä jotain punttia on taas tul-

tella. Itse taas yritän tsekkailla, ettei ihan koko

lut kesällä nostettua. Mutta olen nyt muutenkin

ajan soisi omissa.

hyvässä kunnossa. Tulokset ovat nousseet taas,

Huikea pakkipari
190-senttisen Järvisen jykevä runko tulee lah-

Puolustavaksi puolustajaksi profiloitu Järvi-

telaisille kauden aikana tutuksi. Varmaotteinen

nen tuo Pelicansin alakertaan sellaista osaamis-

turkulainen muodostaa ykkösparin yhdessä

ta, jota on löytynyt tähän asti lähinnä Jyri Mart-

Markus Seikolan kanssa, ja kaksikolle on taatus-

tiselta: kovuutta ja fyysisyyttä.

Pukukopin pikkulinnut visersivät, että äijällä
riittää vääntövoimaa?

ja niin niiden pitääkin tässä iässä.
- Siitä se ei ainakaan jää kiinni, ettei mies olisi kunnossa.

Turkulaisen tuomiot
Joonas Järvinen on pelannut koko pienen ikänsä Turussa. Nyt meren ranta
on vaihtunut Vesijärveen, Suomen Joutsen Kauniiseen Veeraan ja Tuomiokirkko Sibeliustaloksi. Seuraavassa jykevän puolustajan mietteitä...

...Isku Areenasta:
- Ei ihan yhtä iso kuin Turussa, mutta kyllä hallissa tosi hyvä tunnelma ja meteli on. Iskussa on ollut aina ollut kiva pelata.

...Niko Hovisesta:
- Toivottavasti pysyy kunnossa. Siinä on huippuluokan veska, häntä on vaikea ohittaa. Se helpottaa omaakin pelaamista, kun ei tarvitse koko ajan
miettiä jokaista pomppukiekkoa. Häneen voi luottaa.

...Janne Tavista:
- Siinä on sellainen kaveri, ketä kannattaa seurata. Sillä on sellainen maalintekijän vainu, vaikka paikkoja välillä söheltääkin.

...Ryan Laschista:
- Todella paha pideltävä, vaikka onkin pieni. Se on niin pahuksen nopea ja
taitava, että onnistuu välttämään ahtaat raot. Pelisilmäkin on sellainen, että
löytää varmasti vapaat jätkät kentällä.

...Arttu Luttisesta:
- Kova vääntämään, ei tule kauhean usein ilman kiekkoa kulmasta. Maalin
edustalla tosi vaarallinen: hän on aina siellä, ja osaa ohjailla. Voisi jopa sanoa, että maalintekijä maalin edestä.

...Kari Sihvosesta:
- Huikea kaveri. Karra vetää ihan hirveitä painoja ilman mitään tekniikkaa.
Pahalta se näyttää, mutta ylös ne vaan aina nousee!
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CALIFORNIA
DREAM
teksti: Eetu Ampuja

kuvat: Loma Graphics, Eetu Ampuja

Pieni mutta pippurinen Ryan Lasch on kovan
luokan pelimies – Kalifornian auringon alta.

Hän erottuu kentältä heti.
Pieni pelaaja on muita ainakin kypärän verran lyhyempi – mutta myös pari luistimenpotkua nopeampi. Miten tuon kokoinen kaveri voi-

Ei parhaat päivänsä nähnyt kehäraakki, jolla

- Kasvoin siellä pelaten kiekkoa. Olisin voinut

on toinen polvi paketissa, vaan vahvistus isolla

valita myös jonkun muun lajin – pelasin myös

V:llä.

baseballia – mutta lopulta valitsin lätkän.
Kalifornia ei ole enää tuntematonta jääkiek-

Yliopistolätkää!

koseutua. Osavaltiossa on käynnissä jonkin sor-

Silmiinpistäävä on myös pelitapa. Pieni ohjus

Jotta Ryan Laschin pelaajaprofiili olisi mahdol-

tin kiekkobuumi, ja paikallinen juniorituotan-

painaa suoraan vastustajan kimppuun, mitään

lisimman mielenkiintoinen, kerrottakoon, että

to suoltaa kaukaloihin yhä enemmän laatupe-

tai ketään pelkäämättä. Nopeat kädet harovat

kyseessä on kalifornialainen kiekkoilija.

laajia. NHL-seura Nashville Predatorsin Jonat-

kin viilettää noin älytöntä vauhtia?

koko ajan riistokiekkoja, jalat tikkaavat kuin ompelukone.
Kyllä, hän on amerikkalainen. Ja kyllä, hän on
vahvistus.

- Kolmen vanhana isäni vei minut pelaamaan
lätkää, ja sen jälkeen jäin koukkuun. Menimme
aina vain takaisin ja takaisin, 24-vuotias Lasch
muistelee.

han Blum on kalifornialainen, samoin Anaheim
Ducksin supernopea Emerson Etem.
Monet amerikkalaiskiekkoilijat ammentavat
oppinsa Kanadan kivikovista junioriliigoista.
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Niin tekivät myös Blum ja Etem, mutta Lasch ei

pelaajat ovat todella hyviä, ja hyviä pelaajia tu-

suunnannut rajan yli pohjoiseen.

lee koko ajan lisää.

- Halusin koulutuksen, joten valitsin yliopistokiekon, Lasch kertoo.
Neljä vuotta yliopistokiekkoa lätkinyt Lasch
kehittyi pelaajana ja sai siinä sivussa markkinointitutkinnon suoritetuksi.
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- Tyyliltään se on vähän kuin NHL:ää, mennään nopeasti päästä päätyyn. Mutta kaukalot
ovat isompia.

Kiekosta ammatti

ja kokeilla ammattilaiskiekkoilijan elämää.
Valinta oli helppo.
- Halusin vain pelata lätkää. Sitten Ruotsin
keikka tuli esiin, ja ajattelin kokeilla sitä.
Elitserienin Södertälje oli iskenyt silmänsä nopeaan amerikkalaiseen. Laschilla ei ollut pestin
suhteen mitään odotuksia.

- Moni menee Kanadan juniorilligoihin, mutta

Keväällä 2010 Lasch oli ison valinnan edessä.

- Näin sen mielenkiintoisena haasteena ja uu-

yliopistonkin puolelta voi saada ammattilaisso-

Vastavalmistunut markkinamies olisi voinut

tena kokemuksena. Ajattelin vain yrittää par-

pimuksen. Se on oikeasti ihan hyvä liiga. Jotkut

mennä päivätöihin, tai vetää luistimet jalkaansa

haani ja pelata omaa peliäni.
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Ruotsalaiset saivat huomata, että Lasch oli

Seikolan mainospuheet pitivät paikkansa. Is-

kääjästä on hyötyä missä tahansa kentällisessä.

hyvä. Todella hyvä. Yliopistossa isoon kauka-

ku Areenassa kalifornialaista odottivat puku-

Hän pääsi päivästä yksi samalle aaltopituudelle

loon tottunut polkukone naputti runkosarjassa

koppitilat, jollaisia näkee yleensä tv-kameroiden

uusien joukkuetovereidensa kanssa.

30 pistettä.

välityksellä NHL.n tarunhohtoisesta maailmasta.

- Tuon paljon energiaa joukkueelle. Karvaan,

- En rehellisesti tiennyt mitä odottaa. Tämä

luon painetta, ja yritän suunnanmuutoksen jäl-

Vertailun vuoksi: Elitserienin suomalaispelaajista ainoastaan Eero Somervuori ja Mikko Lehto-

täytti odotukseni.

keen löytää hyökkääjät.

nen nakuttivat enemmän pisteitä. Parempaan ei-

- Kaikki on todella hienoa. Se kertoo jotain sii-

- Harjoituskaudella homma klikkasi todella

vät pystyneet sellaisetkaan nimet kuin Tomi Kal-

tä, että Pelicans on kasvamassa isommaksi ja he

hyvin Lopin ja Luttisen kanssa. Mutta se oli vain

lio, Jukka Voutilainen, Mika Pyörälä ja Riku Hahl.

haluavat todella panostaa. Uskon, että organi-

harjoituskausi, ei siitä kannata vielä vetää isoja

saatio on menossa oikeaan suuntaan.

johtopäätöksiä.

- Kausi meni tosi hyvin, se oli hyvä kokemus,
Lasch myhäilee.

Puitteet olivat huikeat jo viime kaudella, mut-

Sen sijaan Laschin omasta pelistä voi vetää

- Olen iloinen että menin sinne, vaikka jouk-

ta silloin se tärkein, pelillinen loisto, jäi uupu-

johtopäätöksiä. Tällä jenkillä on eväitä paukut-

kueella ei mennytkään hyvin. Sain kuitenkin ka-

maan. Lasch on kaupungissa vielä tuore tapa-

taa kovia tehoja – tapahtui se sitten Luttisen,

vereita ja opin myös kieltä.

us, mutta uskaltaa silti luvata selvästi parempaa

Justin Hodgmanin tai Janne Tavin kanssa.

Ruotsista Suomeen

menestystä.

- On hyvä, jos onnistun, mutta asetan odotuk-

- Meillä on hyvä ryhmä jätkiä. Sen huoma-

Yksi kavereista oli siniviivan pommittaja Mar-

si heti, amerikkalainen sanoo hetkeäkään epä-

kus Seikola. Södertäljen pudottua Allsvenska-

röimättä.

niin Seikola päätti vaihtaa maisemaa, ja suositteli Laschillekin Lahtea.
- Tiesin, että hän teki tänne diiliin. Kun kuulin
että minustakin oltiin kiinnostuneita, kysyin asiaa
Markukselta. Hän kehui organisaation ja valmennustiimit maasta taivaaseen, Lasch naureskelee.
- Joten käytin tavallaan kontaktiani hyväksi ja
päätin tulla.

seni tiimille. Olemme joukkue ja meidän on pärjättävä yhdessä.
- Kauden mittaan peli muuttuu kovemmaksi,

- Voin sanoa jo nyt, että tällä porukalla voidaan mennä pitkälle. Voimme tehdä runkosarjassa todellista vahinkoa ja edetä pleijareihin. Ja
siellähän voi tapahtua mitä tahansa.

tila vähentyy ja vauhti kasvaa. Silloin meidän on
oltava valmiina.
Sama pätee myös vastustajiin, kun Kalifornian
kiituri kiihdyttää luistimillaan.

Joukkueen etu
Laschin nimi tulee kauden mittaan varmasti tutuksi. Nopeasta, vikkelästä ja yritteliäästä hyök-

Läppä lentää Twitterissä
Niko Hovinen ja Ryan Lasch ovat vieneet kuittailun uudelle tasolle.
Läpänheitto, naljailu, hyväntahtoinen kiusaaminen ja kaverin kurnuuttaminen ovat aina olleet olennainen osa palloilulajeja. Niin myös jääkiekkoa, jonka hurtti huumori pitää pukukopin ilmapiirin virkeänä.
Maailma kuitenkin muuttuu, ja kiekkoilijat sen mukana. Enää ei riitä, että pelikaverille irvaillaan aamujäillä tai bussin takapenkillä.
Nyt naureskelu on viety julkiseksi, kaikkien nähtäville Twitteriin.

Lasch ei ollut taas sotkemassa.”
@lascher19: ”Lätkämaali näyttää futismaalilta kun Hovinen on tolppien välissä. Scouttireportti: ammu mihin tahansa.”
@NikoHovinen32: ”Entä jos Lasch sulkisi suunsa edes sekunniksi?”
@lascher19: ”Pieksin Hovisen NHL 11:ssa. Iso voitto - kuin varastaisi
lapselta tikkarin. Saisikohan jostain vastusta?”

- Twitter on cool. Voin kiusata Nikoa, Ryan Lasch virnistää.

Ja niin edelleen, ja niin edelleen...

Satojen miljoonien käyttäjien Twitter on mikroblogi, jonne kuka

- Niko on oikeasti huipputyyppi, Lasch selventää hymyissä suin.

tahansa voi luoda oman profiilinsa. Palvelun käyttäjä voi paitsi jakaa

- Kuittailemme toisillemme, mutta luulen hänen olevan vähän nis-

omia kuulumisiaan, myös seurata ja kommentoida muiden viestejä,

kan päällä. Minun täytyy antaa hänelle taas jossain vaiheessa takaisin.

twiittejä.
Hovisen ja Laschin twiiteistä käy nopeasti selväksi, mikä on homman nimi.
@lascher19: ”Tein taas monta maalia Hoviselle - reboundeista, kun
hän ei huomannut.”

Kaksikon välistä viestienvaihtoa kannattaa seurata kauden mittaan.
Tosin Lasch väittää olevansa palvelussa passiivinen käyttäjä, vaikka
twiittailee parhaimmillaan useita kertoja päivässä.
- Hengaan siellä yleensä kun minulla on tylsää. Tosin tätä menoa
kaikki sanottava loppuu varmaan kesken.

@NikoHovinen32: ”Tänään hommat hallilla menivät putkeen kun
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KATUGALLUP SEN KERTOO: LAHTI ON

KIEKKOKAUPUNKI
teksti: Topi Talasranta

1) Millä tavoin seuraat jääkiekkoa?

kuvat: Topi Talasranta

2) Mitä Pelicans merkitsee sinulle?

3) Näemmekö sinut alkavalla kaudella Isku Areenalla Pelicansin matsissa?

Susanna Leimio-Reijonen, Nastola,
suunnittelija
1) Luen lehdestä tuloksia ja katson
TV:stä MM-kisoja sekä olympialaisia.
2) Pelicans on oman kaupungin
joukkue, jota tietysti pitää kannattaa. Ärräpäitä saattaa tulla, jos ottelut menevät mollivoittoisesti.
3) Voisin oikeastaan luvata, että tulen ja tuon lapset mukana.

Tomi Köykkä, Lahti,
palomies
1) Käyn satunnaisesti paikan päällä ja Radio Voimasta tulee pelejä
kuunneltua.
2) Pitkiä perinteitä. Olen kotoisin
muualta, mutta joukkue on jo valloittanut siivun sydämestäni.
3) Voin luvata, että useammin
kuin yhden kerran.

Kalle Suuronen, Lahti,
opiskelija
1) Pääasiasssa tulee seurattua internetin ja Etlarin välityksellä. Lisäksi käyn katsomassa pelejä silloin tällöin.
2) Lahtelaisuutta. Se on joukkue,
jonka aina toivoo menestyvän.
3) Varmasti. Todennäköisesti vielä
useammin kuin viime kaudella.

Jarmo Nakkinen, Lahti,
rakennusmies
1) Lehdestä, televisiosta ja välillä
katsomosta käsin.
2) Tuli aikoinaan itsekin pelattua
24 vuotta, joten kyllä jääkiekko ja
Pelicans on iso asia. Kyllä voitoissa
ja häviöissä myötäeletään.
3) Ihan taatusti.

Jenni Malin, Hollola,
opiskelija
1) Pelicansin peleissä on tullut välillä käytyä ja MM-kisoja olen katsonut TV:stä.
2) Junnuissa on kavereita, joten jo pelkästään sitä kautta toivoo menestystä. Lisäksi
Pelicans näkyy kotioloissakin, kun iskä seuraa pelejä innoissaan.
3) Voi olla - tai itseasiassa todennäköisesti nähdään.
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Iris Kouhia, Lahti,
opiskelija
1) Käyn peleissä Jenniä useammin. Lisäksi TV:stä tulee katsottua paljon SM-liigaa.
2) Lahtelaisuutta ehdottomasti. Lisäksi
iskä ja sisko ovat suorastaan faneja. Jos
TV on pelipäivänä varattu, niin etsivät lähimmän radion. Eli kyllä Pelicans on läsnä kotonakin.
3) Kyllä minut voi matsista bongata.

Panu Penttilä, Hollola,
opiskelija
1) Aina kun vain pääsen, pyrin paikan päälle Pelicansin kotipeleihin. Vieraspelit
kuuntelen Radio Voimasta. Välillä käyn niitäkin katsomassa paikan päällä, jos
vain omassa kalenterissa
on tilaa.
2) Pelasin ennen itsekin jääkiekkoa Pelicansin junnuissa. Lapsesta lähtien jääkiekolla ja Pelicansilla on siis ollut pysyvä paikka elämässäni, mutta luistimet ovat nyt vaihtuneet
sohvaan ja urheilujuoma hieman erilaiseen urheilujuomaan.
3) Pomminvarmasti. Myös playoffseissa.

Fenek Braim, Lahti, opiskelija
1) Farhadin kautta. Hänen kautta
kuulen tulokset ja uutiset.
2) Olen asunut Lahdessa pitkään
ja Pelicans on kaupungin oma
joukkue.
3) Kuten Farhad sanoi, lupaamme
tulla peliin yhdessä.
Farhad Braim, Lahti,
linja-autonkuljettaja
1) Asiakkaiden kautta erityisesti. Ihmiset puhuvat Lahdessa paljon jääkiekosta.
2) Kotikaupungin joukkue. Olen asunut Lahdessa kymmenen vuotta. Linja-autonkuljettajana huomaan kyllä aina, kun on pelipäivä. Sen näkee heti katukuvassa eli paljon
se meille lahtelaisille merkitsee.
3) Viime kauteen en ollut tyytyväinen, mutta nyt on tekemisen meininki. Tulemme
matsiin yhdessä.

Räväkästi kohtuudella
taitaa olla samaa mieltä, koska hallissa on väkeä käynyt jopa viime vuoden pahimman sukelluksen aikaan.

Mikael Hoikkala
seerata TuTossakin liian vapaasti?

miesten eikä hiirulaisten laji”.

Pelicansissa hallitus ja toimisto-

Samainen Pasi Nurminen oli kui-

väki ovat ymmärtäneet, että seu-

tenkin valmentamassa keväällä

ran paikka on SM-liigan keskikas-

Leijonia MM-kultaan. Se oli tahdon

Lahti on jääkiekkoseuralle vaikea

tissa. Sinne on nyt noustu konkurs-

voitto.

kaupunki. Täällä futis, koris, Salp-

sin partaalta. Pelicans on yksi liigan

Uusi päävalmentaja Kai Suikka-

puri, Sibbe ja kumppanit viihdyttä-

terveimmistä seuroista - täällä teh-

nen, värikäspuheinen mies hän-

vät kaupunkilaisia kilpaa.

dään voittoa jopa sarjajumbona!

kin, oli valmentamassa TPS:ää mes-

Ilman budjetin kasvattamista
Pelicans ei voi kasvaa nykyistä suu-

Jonain vuonna on mitalipelien
vuoro. Kenties jo tänä vuonna.

remmaksi. Ei JYP olisi rakentanut

taruuteen 2010. Sekin oli tahdon
voitto.
Tähän alkuvoimaiseen keitok-

menestystään ilman Jukka Seppä-

Jos asiat ovat näin maireasti, herää

seen sopii aikamme suuren ajatte-

Valehtelisin jos väittäisin, etten toi-

sen kädenojennuksia. KalPa on saa-

tietysti kysymys, miksi kaukalossa

lijan Matti Nykäsen mietteet: se on

vo lahtelaiselle jääkiekolle menes-

nut Sami Kapaselta apua kassaan ja

on kontattu.

ihan fifti-sixti, miten tällä kaudella

tystä. Siitä huolimatta olen kirjoi-

kaukaloon.

tustyössäni halunnut pysyä niin
puolueettomana kuin osaan.

Siksi, koska Lahti on Lahti. Yleisö

käy. Ehkä jopa seventi-thöördi.

Tampereen Tappara, entinen

rakastaa Kari Sihvosen ja Antti Tyr-

Vielä paremmin Lahteen ja Peli-

mahtiseura, on strategialtaan koko

väisen kaltaisia showmiehiä, vaikka

cansiin sopii presidentti Paasikiven

KOLUMNI
Olen kuitenkin törmännyt on-

liigan surullisin tapaus, kun mitään

heidän jäähynsä maksavat joukku-

klassinen toteamus: liika on liikaa,

gelmaan, joka junttaa minuun lah-

strategiaa ei ole. On vain vuosi vuo-

eelle sarjapisteitä. Tai oikeammin:

mutta kohtuus on liian vähän.

telaispuusilmän leiman kuin polt-

delta uudet “toivotaan, toivotaan”

ei jäähyt, vaan se määrätön ener-

Nauttikaa siis lahtelaisesta kiek-

tomerkin. En nimittäin keksi Peli-

-suunnitelmat.

gian hukkaaminen hämmentämi-

koilusta kohtuudella, mutta rävä-

seen eikä pelaamiseen.

kästi!

cansin nykytekemisen ns. isosta

Tai Vaasan Sport, joka pari vuotta

kuvasta kunnollista moitittavaa.

sitten pelasi unelmakauden Mes-

Penkin takana Pasi Nurminen

En, vaikka urheilullinen menestys

tiksessä ja kävi tolppalaukauksen

pitää meteliä. Haastattelussa hän

Kirjoittaja on lahtelainen vapaa toi-

on heittänyt häränpyllyä viimeiset

päässä liigapaikasta, mutta teki sil-

myöntää, että jäähyt tulevat kal-

mittaja, joka on työskennellyt mm.

kaksi vuotta.

tä monen sadan tuhannen tappiot.

liiksi, mutta seuraavassa lauseessa

Jatkoaika-verkkolehden päätoimit-

Saakohan Juhani Tamminen hu-

hän muistuttaa, että “jääkiekko on

tajana.

Lahtelaisen yleisön enemmistö

KAUSIKIRJA 2011-2012

43

UUSI SEURA,
teksti: Ilkka Talasranta
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kuvat: Samuli Kaikkonen

UUSI KAUPUNKI,
UUSI PERHEENJÄSEN
Hanna ja Markus Seikolan yhteiseloon mahtuu paljon uutta ja
ihmeellistä. Uusi koti Lahdessa, Markuksen uusi pesti Pelicansissa
sekä kaikkein suurimpana uutena ihmeellisyytenä alkukesästä
syntynyt Leevi-poika.

Juttutuokion aluksi Leevi röyhtäisee ”ryynit rin-

lahtelaisia. Raision kotikin me myytiin. Naantaliin

nuksille”. Markus pyyhkii pulautuksen tottunein

on tarkoitus ruveta rakentamaan taloa, valottaa

ottein. Hanna-äiti myöntää esikoisen syntymän

Markus perheen tulevaisuudensuunnitelmia.

olleen iso muutos.

TPS:n kasvatti Markus Seikola lähti vuon-

- Kyllä se sitä oli. Ainakin siltä osin, että nyky-

na 2006 Turusta Ruotsin Elitserieniin Frölun-

ään meillä koko perhe menee jo kymmeneltä

dan joukkueeseen. Sieltä hän palasi seuraavana

nukkumaan. Pienen miehen pillin mukaan tans-

vuonna HPK:n riveihin ja siirtyi seuraavaksi kau-

sitaan, mutta kaikkeen tottuu, hymyilee Hanna.

deksi Tampereen Ilvekseen.

Vaan miten raisiolainen perhe on sopeutunut
hämäläiseen mielenmaisemaan?

Silloin tapahtui jotain.

- Kyllä tähän aina tottuu. Pohjimmiltaanhan

Tasaisesti alle 20 pistettä kaudessa tililleen saanut

me ollaan maalaisia. Sitä on jo niin pitkään men-

puolustaja oli yhtäkkiä joukkueensa kultakypärä.

nyt paikasta toiseen. Niin kauan on hyvä, kun tu-

Enimmäisellä Ilves-kaudella 45 pistettä oli huikea

lee ihmisten kanssa toimeen. Eikä tarvitse vaihtaa

saldo. Kiekkotoimittajat ja kvasi-asiantuntijat ei-

ammattia, pohtii Markus.

vät olleet tuntea miestä samaksi. Mitä oikein ta-

Hanna muistaa perheen ensimmäisen kauppareissun Lahdessa. Leevi oli huomion keskipisteenä lähikaupassakin.

pahtui?
- Varmaan siinä kävi niin, että mulle annettiin
lupa pelata niin kuin mä itselleni näin hyväksi pe-

- Turkulaiset ihmiset eivät tule ihan noin vaan ex

lata. Sain paljon jääaikaa oikeassa roolissa ja pää-

tempore juttelemaan sulle. Länsirannikolla ollaan

sin käyttämään omia vahvuuksiani. Jotkut kypsyy

vähän pidättyväisempiä. Täällä kolme ihmistä tuli

henkisesti vähän myöhemmin. Ehkä mun sipuli

juttelemaan, kun Leevi oli Markuksen sylissä kau-

kesti jo vähän paremmin, puntaroi Markus.

passa, että ”voi kuinka ihana vauva teillä on”.
- Oikein hyvin ollaan kotiuduttu. Nyt me ollaan

- Kyllähän monet varmaan sen ekan Ilves-kauden jälkeen vielä epäili, että se oli yhden kauden ih-
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”On iso ero Suikkasen
Kaitsun tyyliin.
Meillä on tekemisen meininki
ja selvät sävelet.”
me, mutta ihan hyvin meni seuraavakin kausi. Etenkin, kun miettii missä me oltiin sarjataulukossa.
Ilves rämpi kauden 2009-10 ja jäi peräti 14 pisteen erolla sarjan jumboksi. Tuossa joukkueessa
puolustaja Markus Seikola teki pisteet 17+22 =
39 voittaen koko liigan puolustajien pistepörssin.
Kova suoritus.
Seuraavaksi kaudeksi tie vei jälleen Ruotsiin tällä kertaa Södertäljen miehistöön. Tuon visiitin
muistot eivät ole Markukselle mieleen.
- Niin ihmeellistä kun se onkin, niin viime vuosi
oli aivan läpsyttelyä. Isot äijät on kun hiekkalaatikolla leikkimässä ja saa hirvittävää palkkaa. Joukkueen johto oli kavereita keskenään, että ”tuu sää
tohon hommaan”. Kuvaavaa oli, kun meille tuli kanadanranskalainen pelaaja kesken kauden, niin
meidän koutsi halasi sitä ensimmäiseksi tavatessaan. Kuvittelepas Hannu Jortikka halailemassa
pelaajia, pyörittelee Markus päätään.
- On iso ero Suikkasen Kaitsun tyyliin. Meillä on
tekemisen meininki ja selvät sävelet. Södertäljessä kukaan ei ottanut minkäänlaista vastuuta oikeastaan mistään.
Kolmena viime kautena Seikola on päässyt tai
joutunut pelaamaan jatkopelejä runkosarjan jäl-

nä on 105 kiloa pelkkää seksiä ja terästä, naurahtaa Markus.

MARKUS SEIKOLAN ARVIOITA
PELICANS-PELAAJISTA

keen. Ensin Ilveksessä playoffseja, sitten karsinto-

Seikolan pariskunnalla on molemmilla julkinen

ja ja viime kaudella Södertäljessä karsintoja. Olisi-

ammatti. Hanna on vuoden 2008 tangokuninga-

ko nyt taas playoffsien vuoro?

tar ja käyttää omassa ammatissaan tyttönimeään

• ÄÄNEKKÄIN: Jyssy (Marttinen) on aina
äänessä.

Talikainen.

• TUNNOLLISIN: Kyllä se on Lade Latvala.

- Näinhän se asia ihan selkeesti on, sanoo Markus naama vakavana.

- Nyt on menossa määrittelemättömän pitui-

• HUMORISTI: Niko Hovinen

Entä miltä meno on maistunut Kai Suikkasen

nen keikkatauko, joka alkoi, kun tämä Leevi-herra

• KYNÄILIJÄ: Ryan Lasch

komennossa ja saako Markus Seikola pelata Pe-

syntyi. Tämä on kaikki niin ainutlaatuista, ettei vie-

licansissa omilla vahvuuksillaan?

lä ole minkäänlaista poltetta lähteä maanteille ja

• HERKKUSUU: Markus Seikola
(Hanna-vaimon kommentti)

- Joukkueen pelityylin mukaan tietysti men-

keikkamatkoille, kertoo Hanna.

nään, mutta enpä usko, että Suikkanen mua olisi

Jos keväällä oltaisiin tilanteessa, jossa Pelicans

tänne muuten halunnut. Mä olen kuitenkin tietyn-

pelaa mitaleista - saataisiinko Isku Areenalla kuul-

tyylinen pelaaja. Mulla on se oma juttu, missä mä

la Maamme-laulu Hanna Talikaisen tulkitsemana?

oon hyvä ja minkä takia mä olen nyt Lahdessa.
- Ja sitten esimerkiksi mun pakkipari Järvisen
Joonas on vähän toisenlainen. Se pystyy tekemään melkein mitä vaan. Sen kanssa on äärim-
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mäisen kiva pelata. Katsot siihen viereen, niin sii-
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- Sen lupaan tehdä. Mulla on kyllä tästä alkavasta kaudesta hirmu hyvä fiilis. Mulla ei ole tällaista ollut vielä kertaakaan aikaisemmin.
Sitä odotellessa.

• NOPEIN: Kaikki ne menee kovaa. Lasch
tai Tavin Janne.
• VAHVIN: Jooooonas Järvinen
• MYLLYTTÄJÄ: Max Wärn
• TYKKI: Aaron Brocklehurst
• RÄÄVÄSUU: Hovinen.
• FLIRTTAILIJA: Ryan Lasch
• ÄLYKKÖ: Vili Sopanen

Juha-Pekka Pietilä
on Pelicansin salassa
pidetty supertalentti.

NIMI MUISTIIN!
teksti: Eetu Ampuja

kuvat: Loma Graphics, Eetu Ampuja
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J-P piinapenkissä
Jos miehellä on luistimet jalassa
pituutta yli 200 senttiä, liikkuu silti
sulavasti eikä ole aivan kädetönkään,
aletaan puhua todellisisesta
modernista puolustajasta.

Mikä Hollolassa on parasta?
- Yleinen ilmapiiri ja se, että luonto on lähellä.
Olet vanhan liiton miehiä, eli asut vielä vanhemmillasi.
Tuleeko kavereilta kuittia?
- Ei tule, mutta olen jo kyllä katsellut omaa kämppää.
Ettei tässä leimaudutua ihan mammanpojaksi!
Jos luonto jätetään pois laskuista, mitä puuhailet vapaa-aikanasi?

Aletaan puhua Juha-Pekka Pietilästä, Pelicansin – ja kenties maajoukkueenkin - tulevasta alakerran johtajasta.
- Nooo, yritetään nyt ensin päästä vakiinnuttamaan paikka liigassa,
vaatimaton Pietilä naureskelee.
- Tavoitteena on päästä pelaamaan mahdollisimman paljon. Eihän tässä touhussa muuten olisi mitään järkeä, viime kaudella kymmenkunta
liigaottelua tahkonnut puolustaja jatkaa.

NHL-agentti
Asioiden edelle onkin tietysti turha mennä, mutta Pietilä on oikeasti
mielenkiintoinen tapaus.
Hän edustaa ominaisuuksiltaan sitä, mitä monet NHL-scoutit merkitsevät muistivihkoihinsa: tervepäistä nuorta miestä, jolla on pituutta yli
190 senttiä ja painoa lähemmäs sata kiloa. Rauhallinen ja aina iloinen
puolustaja on symppis, joka ei pidä turhaa meteliä itsestään ja joka tulee
kaikkien kanssa toimeen.
Ja vaikkei sitä ääneen sanokaan, on hänellä aidosti potentiaalia kehittyä tulevaisuuden liigaliideriksi - kenties jopa taalakaukaloiden vakioluutijaksi.
Ensimmäinen askel jälkimmäisen suuntaan otettiin jo vuoden 2010
lopulla, kun maineikas pelaaja-agentti Markus Lehto halusi Pietilän välttämättä asiakkaakseen. Lehto edustaa sellasiakin kavereita kuin Antti
Niemeä, Kimmo Timosta ja Tuomo Ruutua.
- Ajattelin suostua, koska Lehdon tiimi on toiminut alalla pitkään. He
tietävät, mitä tekevät, Pietilä sanoo.
Pelicansin puolustajaa numero viisi kannattaakin seurata tarkkaan
nyt, kun siihen on vielä mahdollisuus. Tulevaisuudessa Pietilän nimi voi
vilkkua enemmän Ylen teksti-tv:llä sivulla 235 kuin Isku Areenan mediakuutiolla.
Mutta minkälaisesta pelaajasta onkaan kyse?

Aloitti hyökkääjänä
Pietilä erottuu muista lahtelaispuolustajista siinä, että hän on iso. Hollolan mies on viime vuosina SM-liigaan nousseita Mikko Kousaa, Joonas
Jalvantia ja Joonas Hurria päätä pidempi.
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- En mitään erikoista. Yleensä tulee hengailtua tyttöystävän ja kavereiden kanssa.
Missäpäin Lahtea mimmiä on parasta esitellä?
- Heh. Satama on kiva paikka kesäisin, mutta muuten
perus Amarillossa.
Pitääkö paikkansa, että olet keltanokkana Pelicansin
videovastaava?
- Kyllä pitää. Tai yhdessä jaetaan se kunnia Häppölän
(Joni) ja Hurrin (Joonas) kanssa.
Kuinkas ne hommat hoituu?
- Nooo... Ei vissiin kauhean hyvin. Tai sitten koko joukkue on vaan täynnä tosi kovia kriitikoita.
Kumman laittaisit pyörimään: romanttisen komedian
vai huikean actionin?
- Kyllä varmaan romanttisen komedian. Siitä ne pojat
tykkää.
Kuka kopissa on ottanut showmiehen roolin kaudeksi 2011-12?
- Max (Wärn) Helsingin kundina on sosiaalinen, mutta
kyllä Matskakin (Loppi) on aika paljon ääneesä. Seikolalla
on ylivoimaisesti oudoin huumorintaju.
Entä kuka on kovimmassa tikissä?
- Sihvonen on innostunut entisestään. Sen kannattaisi jo vähän miettiä, ettei mene ihan ylikunnon puolelle.
Mikä oma roolisi on hikiluolassa?
- Meikäläinen on nimitetty saunamajuriksi! Jollei sauna ole päällä ja paljussa jäitä, niin sen arvaa, ketä aina sakotetaan...

Kun lukee peliä oikein ja sijoittuu fiksusti, niin
ei pääse tulemaan kiire.

Äijää seinälle!
Hehkutuksesta huolimatta kyseessä ei ole mikään supermies, vaan nuorukaisella on myös
puutteensa. Vähäisen kokemuksen lisäksi Pietilältä uupuu fyysisyyttä. Ja vaikka kokoa ja näköä riittää, ei 194-senttinen roikale osaa vielä
käyttää sitä tarpeeksi hyväkseen.
- Fyysisyyttä tulee iän kautta enemmän. Voimaa pitäisi saada koko ajan lisää, tiedostan sen
kyllä, Pietilä myöntää.
- Ehkä mut pitäisi lokeroida kiekolliseksi pakiksi, joka pelaa sellaista hyvää, varmaa peruspeliä.
Viime kaudella moni liigajyrä meni arastellen
tilanteeseen, kun heitä vastaan asettui kolossi
puolustaja. Arkailu osoittautui useimmiten turhaksi Pietilän pelattua tilanteet yleensä mailalla, ei vartalollaan.
- Joo, taklauspeli on vähän jäänyt multa. Isona miehenä pitäisi taklata enemmän, mutta
se ei ole koskaan ollut itselleni niin luonteenomaista.
- Sitä paitsi fyysistä puolta on helpompi
hankkia myöhemmin lisää. Taito ja peliäly hankitaan nuorena.

Jäätävät divaritehot
Pietilä on seuran huolella hiottu kasvatti. Häntä on ajettu sisään kaikessa rauhassa – ensin Anuorten kautta Mestikseen, jossa tulosta tuli jo
viime kaudella.
20-vuotias jättiläinen nakutti 37 ottelussa
puolustajalle erinomaiset 21 pistettä. Vahvat
näytöt nostivat Pietilän lopulta liigaan, jossa
hän toivoo voivansa jatkaa koko ensi kauden.
Iso ja kankea kulkevat yleensä käsi kädessä

Isoksi mieheksi Pietilä liikkuu poikkeukselli-

Riku-Petteri Lehtosen peluuttamista pakeis-

– paitsi Pietilän kohdalla. Urheilullinen ja ko-

sen sulavasti. Vuodet hyökkääjänä ja pihape-

ta ainoastaan ykköspari Joonas Järvinen – Mar-

vakuntoinen puolustaja aloitti pelaaja-uransa

lien riplailut näkyvät myös mailankäsittelyssä,

kus Seikola lienee enemmän tai vähemmän se-

hyökkääjänä, joten tämän jalat ovat aina tikan-

joka on parempaa kuin puolustajilla keskimää-

mentoitu, mutta sen jälkeen kilpailu pelipai-

neet kiitettävällä nopeudella.

rin.

koista käy armottomana.

- HooKoossa pelasin aina laidassa. Vasta Peli-

Edellä mainitut ominaisuudet yhdistettynä

- Eihän se ole kuin itsestä kiinni. Jos pelaat

cansin C-junnuissa koutsi käski pakiksi, ja siellä

hyvää peliälyyn ja isoon kokoon tekevät Pieti-

hyvin, niin koutsilla ei ole muuta vaihtoehtoa

ollaan pysytty tähän päivään asti, Pietilä kertoo.

lästä paketin, joka on vastustajalle vaikea ohi-

kuin heittää sut laatikkoon!

- Tykkäsin hyökätä, mutta toisaalta pakkina
pääsi pelaamaan paljon. Puolustajana sai paljon enemmän vastuuta.

tettava.
- Sen mitä viime kaudella liigassa pelasin,
niin tuntui että ehdin ihan hyvin tilanteisiin.

- Meillä on kovia nimiä, joten pelkkä pärjääminen ei riitä. Pitää myös yrittää erottua joukosta.
Eiköhän tuo onnistune.
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SUIKKANEN
teksti: Ilkka Talasranta

”Yhdessä ollaa
n kesä tehty
hommia. Pääa
siassa se
menee niin , ett
ä RikuPetteri huoleh
tii pakeista ja
minä hyökkääjis
tä ja Nupe
maalivahdeista
. Peliasioita m
e
käydään läpi p
orukassa koko
ajan, mutta tie
tysti jonkun
pitää olla kapte
eni laivassa.”

”Meillä on hyvin tasainen
joukkue. Sekin on voimavara.
Meillä ei ole välttämättä
mitään pitokenttiä tai
ykköskenttiä. Se on sama,
miten kentät numeroi. Me
odotetaan kaikilta vahvaa
panosta joka osa-alueella.”
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kuva: Pelicans

duttu
”Hyvin ollaan kotiu
on saatu
Lahteen. Kämppä
anut.
ja perhe on muutt
on tulleet
Muutamat ihmiset
aan ja
torilla morjenstam
in hy vin
juttelemaan. Oike
sa
on tuntenut olevan
sa.”
kaltaistensa joukos

”Meille runkosarja on pirun
tärkeä. Kaikki 60 peliä. ”

”Joonas Järvinen on iso ja
vahva. 190-senttinen ja
105-kiloinen. Voimatasoltaan
ihan helkkarin kova. Ja
kuitenkin Järvisestä on
muistettava, että hän on vasta
22-vuotias, vaikka on jo yli 200
liigapeliä kasassa. Monesta
22-vuotiaasta sanotaan, että
kyllä se nyt jo alkaa pikku
hiljaa kypsyä miesten kenkiin,
kun nousi A-junnuista pari
vuotta sitten. Järvinen on
kokenut kehäkettu, joka on
saakelin nuori.”

i?
- Pelicansin tavaramerkk
kka
Me halutaan saada poru
elle
erittäin aktiivisesti liikke
kon
ja tullaan touhuamaan kie
n ilmeen
kanssakin paljon. Meidä
ästä ja
pitää olla iloista, yritteli
voi
hy vää jääkiekkoa. Joskus
mutta
hy välläkin pelillä hävitä,
pelillä
pääsääntöisesti hy vällä
.
pisteitä tulee enemmän

SITAATTEINA

”Jos 12 tunnin päiviä tehdään, niin
siitä vain kolme tuntia on äksöniä
tuolla treeneissä. Taustatyön
tekeminen ja suunnittelu on
kyllä ehdottomasti se suurin osa
tätä työtä. Ihmiset luulee, että
mennään vaan tuonne penkin
taakse seistä toljottamaan ja se
on sitten sitä se valmentaminen.”

”Yksi yllättäjistä saattaa
olla Pekka Jormakka. Sillä
on särmää ja meininkiä
tekemisessä. Erittäin nopea
ja osaa panna kiekon maaliin.
Muutenkin semmonen
velikulta, josta kaikki tykkää.
Tehnyt joka paikassa hyvää
tulosta tähän mennessä paitsi SM-liigassa. Siellä oli
Jypissä, johon tietysti oli
pirun vaikea mahtua. Ja nyt
hän on vuotta vanhempi…”

paljon
” Saatiin kesällä
äin - fy ysistä
asioita eteenp
maksi,
kuntoa parem
in verran
nopeutta jonk
voimatasoja
paremmaksi ja
hy vältä
ylemmäs. Ihan
a harjoittelu
näy ttää, mutt
sarjan
jatkuu tietysti
määrä on
alettuakin. Pää
kunnossa
olla parhaassa
, mutta
sitten keväällä
muistaa se,
samalla pitää
hy vässä
että täy ty y olla
sarjassa,
kunnossa runko
än kuntoa
jotta sitä kevä
mitään
tarvitaan. Ei ole
ällä
hyötyä olla kevä
a, jos juna
huippukunnoss
meni jo.”

”Matias Lopilta odotan myös
hyvää kautta. On harjoitellut
esimerkillisesti koko kesän.
Vaikka on vanhempi pelaaja,
niin se ei näy missään.
Se on aina jonon keulalla,
kun lähdetään. Aivan
esimerkillistä tekemistä.”
KAUSIKIRJA 2011-2012
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TÄSMÄHANKINTA
teksti: Eetu Ampuja

kuvat: Loma Graphics, Eetu Ampuja

Arttu Luttinen tuo Pelicansiin maalintekovoimaa.
Se yllätti kaikki pahanpäiväisesti.
Jokainen jääkiekkoa seurannut tiesi, että Antti Tyrväinen oli pelannut väkivahvan kauden.
Mutta silti. Toukokuun lopussa tullut tieto

tarttui haaviin.
Saaliina oli 27-vuotias vonkale, jolle verkot
ovat tuttu juttu - maaliverkot, nimittäin.

omiin taitoihin nähden, Luttinen naurahtaa.
- Alkukausi oli tosi vaikea. Olin ollut pitkään
sivussa, ja otti oman aikansa parantua nivusleikkauksesta. Mutta sitten se lähti rullaamaan ihan

omien rakastaman ja muiden vihaamaan agi-

- Hän oli nimenomaan täsmähankinta, juuri

taattorin siirtymisestä Edmonton Oilersiin tuli

sellainen mitä etsittiinkin, Suikkanen sanoo nyt.

Kaudella 2006-07 Luttinen pelasi vuoden ver-

- Kokenut kaveri ihan Pohjois-Amerikkaa

ran rapakon takana. Senators halusi varauksen-

pahasti puun takaa.

hyvin.

NHL-sopimus lahtelaisen kiekkokoulun kas-

myöten. Erittäin hyvä maalintekijä, mutta osaa

sa tositoimiin pieneen kaukaloon, eikä Luttisella

vatille oli tietysti hienoa, mutta se asetti Pelican-

myös kokonaisvaltaisen pelin. Hänelle on erit-

ollut mitään sitä vastaan.

sin kimuranttiin tilanteeseen: jostain oli nopeas-

täin iso rooli luvassa.

ti löydyttävä mitat täyttävä korvaaja.

Päävalmentajan sanat on suunnattu Arttu

- Ykkösvaihtoehto on aina suomalainen, mut-

Luttiselle, NHL-seura Ottawa Senatorsin vuo-

ta jollei tarpeeksi hyvää löydy, niin katseet suun-

den 2002 kolmannen kierroksen 75. varaukselle.

nataan ulkomaille, päävalmentaja Kai Suikkanen kommentoi tuolloin.
- Uuden kaverin ei välttämättä tarvitse olla

Miehelle, jolle on luvassa iso vastuu.

Oppia Amerikasta

- Haluisin ottaa uuden haasteen vastaan. Lähdin sinne hyvillä mielin, mutta kausi oli todella
hankala. Meillä oli koko liigan huonoin jengi.
Ilta toisensa jälkeen selkäänsä saanut Bimghampton Senatros pisti seuraavana kesänä
joukkueensa remonttiin. Kaksivuotisen sopimuksen tehnyt Luttinen olisi halunnut jäädä

Tyrväisen näköinen - tarvitsemme hyvän maa-

SM-liigaa seuraaville Luttinen on HIFK-kasvat-

lintekijän.

tina tuttu Stadin punapaidoista, joissa mies on

- Mahdolisuus kuitenkin annettiin ja sieltä jäi

viilettänyt pienen ikänsä. Viime kauden Luttinen

paljon käteen. NHL:n training campilla oli hie-

liekehti Espoon Bluesissa, jonka hopeajoukku-

noa päästä näkemään oikeita huippuja ja sitä,

eessa maaliruisku sai kunnian kantaa kultaista

miten hyviä he ovat.

Sellainen myös saatiin.

Tarttui täkyyn
Seurajohto osoitti ammattitaitonsa reagoimalla
tilanteeseen salamannopeasti. Toimiston puhe-
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limet eivät ehtineet kauaa piristä, kun uusi mies
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kypärää.
- Ei se kausi silti ihan huikea ollut, ainakaan

seuraan, mutta joutui kilometritehtaalle.

Luttisen oma NHL-unelma jäi toteutumatta.
Mutta vaikka aika kuluikin farmia kyntäen, oli
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se arvokas opintomatka pohjoisamerikkalaisen
kiekon saloihin.
- Jenkeistä tarttui se, ettei tilaa ja aikaa ole
paljon. Peli on koko ajan reagoimista, eikä
pelkkää valmiiden kuvoiden noudattamista.
- Koko ajan pitäisi jo olla menemässä seuraavaan tilanteeseen ja miettiä, miten peli etenee.
Siksi samojen ketjukavereiden kanssa pelaaminen olisi tärkeää.
Eikös Lahdessakin aski ole aika pieni?
- On. Siksi olenkin aina tykännyt pelata täällä, kun ei tarvitse luistella niin paljon...
- No eivaan. Täällä on ehkä lähempänä maalintekopaikkoja ja vastustajan pakeille on helpompi antaa painetta.

”Pelicans sai hyvän pelaajan”
Espoon Bluesissa Arttu Luttista valmentanut Petri Matikainen onnittelee Pelicansia onnistuneesta hankinnasta.
- Pelicans sai hyvän pelaajan. Kyseessä on erittäin tasapainoinen hyökkääjä ja vahva
maalineduspelaaja, joka omaa myös maalintekopotentiaalia, Matikainen sanoo.
- Hän on todellinen joukkuepelaaja ja viimeisen päälle timmi mies, tekee kaiken erittäin
huolella. Arttu tietää, mitä voittaminen vaatii.
Täksi kaudeksi HIFK:n päävalmentajaksi siirtynyt Matikainen peluutti Luttista monipuolisesti Bluesin sinisessä nutussa.
- Pystyin käyttämään häntä yhtä lailla yli – kuin alivoimassakin. Uhrautuva kaveri tekee
paljon töitä joukkueen eteen, ja ylivoimalla erinomaisesta laukauksesta on hyötyä.
Matikainen painottaa, että vaikkei mistään tulokkaasta olekaan enää kyse, Luttinen
paiskii motivoituneena hommia päivästä toiseen.
- Hän meni omana aikanani eteenpän jokaisella osa-alueella.

Ei kaniineja hatusta
Taikuri Luttinen pyöri aikoinaan lastenohjelmissa, mutta tämä olkoon viimeinen kerta, kun
Pelicansin Luttinen yhdistetään taikuuteen.
Hyökkääjän peli ei nimittäin perustu minkäänlaisiin hokkus pokkus -temppuihin tai muuhun
magiaan.
- Joo, ei. Ei se mitään abrakadabraa ole, kun
meikäläinen hyppää laatikkoon, Luttinen naureskelee.
- Olen mielestäni kova tekemään hommia.
Yritän pelata kovaa enkä ikinä anna periksi. Aika yksinkertaista se on.
Suoraviivainen laituri on maalintekijä, joka
kauhoo osumansa yleensä maalivahdin nenän
edestä. HIFK-kasvatti ei epäröi ottaa mustelmia

raan syötöstä eikä jää aikailemaan. Se on ves-

vastaan, vaan painaa ottelusta toiseen selkä

karille paha paikka.

kyyryssä vastustajan pahimmalle sota-alueelle.
- Jossain ne prosentit on piirrelty Vierumäel-

Lahtelaisyleisö saa olla tyytyväinen Luttisen
edesottamuksia seuratessaan. Pomminvarmalla
30-40 pisteen laiturilla olisi ollut ottajia muualla-

lä, miten iso osa maaleista syntyy maalin edes-

Luttinen soveltuu monipuolisena maalintekijä-

tä. Jos niitä haluaa tehdä niin sinne on men-

röyhijänä lähes mihin tahansa kentälliseen. Har-

- Sillä oli iso osa, kun tiesin millainen valmen-

tävä.

joitusotteluissa hänet istutettiin ykköseen, jossa

nus täällä on. Koko organisaatio haluaa tehdä

ketjukavereina toimivat Matias Loppi ja Ryan Las-

ison muutoksen viime kauden jälkeen, ja uskon,

ch. Alati vaarallisia tilanteita luonut vitja kuului ke-

että Suikkanen on oikea mies siihen hommaan.

- Välillä tulee mustelmia, mutta ne ovat sen
arvoisia kun iskee häkkejä.
Maalinedustapelaamisen lisäksi Luttisen toi-
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Paikat kondksessa

on ollut meillä hyvä.

sän peleissä Pelicansin parhaimmistoon.

kin, mutta mies perheineen halusi Lahteen.

- Työnteko on palautettu taas arvoonsa. Se on

nen ase on laukaus. Se on erittäin hyvä, ja sitä

- Kentässä on eri vahvuuksia. Ryan on pirun hyvä

tullaan varmasti näkemään Kai Suikkasen muo-

liikkumaan ja osaa myös syötellä. Hänen kanssaan

Luttinen sanoo olevansa valmis lennättämään

dostamissa ylivoimakentällisissä.

osaan etsiä paikkaa, hakea itseäni vapaaseen tilaan

lintumiehistön mahdollisimman pitkälle. Stadilainen on täysin terve, eikä viime vuoden nivusope-

- Toinen vaihtoehto on seisoa maskissa tai

ja vääntää hänelle kulmakiekkoja, Luttinen kertoo.

yrittää pelata itseään keskeltä vapaaksi. Ja sit-

- Matska taas pystyy pitämään kiekkoa, tuo-

ten kun siihen napsuu syöttö, niin laukoo heti.

maan sitä ylös ja jakamaan molemmille laitureile.

- Se on just se pointti, että veto lähtee suo-

Totta kai aina pitää parantaa, mutta ainakin alku
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ainoa tie, millä voi menestyä tässä sarjassa.

raatio kummittele kuin enää muistoissa.
- Jäälle voi mennä hyvillä mielin, kun ei enää
kolota joka paikkaa.

MAALITYKISTÄ MYYNTITYKIKSI
teksti: Eetu Ampuja

kuvat: Juha Sorri, Eetu Ampuja

Seuraikoni Tommi Turunen palasi Pelicansin palvelukseen.
lisen pelotteen yhdessä Lasse Jämsenin ja Mikko Peltolan kanssa. Vastustajia
dominoinut Pelicans-nyrkki iski tehokkaimmalla kaudellaan hurjat 149 tehopistettä!
- Silloin huomasi hyvin, miten ihmisiä alkoi virrata hallille. Silloin oli todellista buumia, ja samanlaista buumia
haetaan nytkin. Siihen on myös hyvät
edellytykset.
Intohimolla Pelicansiin suhtautuva
Turunen uskoo nykyisestä joukkueesta löytyvän parikin hyvää vitjaa.
- Odotan paljon Matskalta (Lopilta), Laschilta ja Luttiselta. Hodgman on myös mielenkiintoinen pelaaja, jännä nähdä mihin valmennusjohto istutYli 600 SM-liigaottelun Tommi Turunen tuli peli-

savonlinnalainen löysi kotinsa Lahdesta, jonne ek-

urallaan tutuksi paitsi maaleistaan, myös kypärän

syi Jyväskylän ja Espoon kautta. Hän ehti neljässä

- Uskon, että meillä voi olla parhaimmilaan mon-

alta liehuneesta letistään. Nyt hikinen pelipaita on

kaudessa takoa itsensä kaupunkilaisten suosituim-

ta hyvää ketjua. Jormakat, Wärnit ja kumppanit voi-

vaihtunut tyköistuvaan pukuun, mutta tukka ja

pien pelaajien joukkoon.

vat tehdä uskomattomia nousuja ja sitähän tässä

parta -look ei ole muuttunut miksikään.

Nykyiset myyntihommat eivät ole Turuselle uut-

Alkavalla kaudella tämän yhdistelmän voi näh-

ta. Vuonna 2007 uransa paketoinut lai-

dä Isku Areenalla. Pelicans ilmoitti toukuussa 2011

turi on työskennellyt muutamassakin

pestanneensa Turusen uudeksi myyntipäällikök-

firmassa, viimeksi henkilöstöpalvelu Go

seen. Samalla seuran markkinointivastaava Tomi-

On:in Yhteyspäällikkönä. Turunen teki

Pekka Kolu ylennettiin markkinointijohtajaksi.

Helsingin toimistossaan kovaa jälkeä.

- Tiesin, että tällainen paikka olisi tarjolla, joten

- Pärjäsin hyvin, mutta otin sen op-

olin aktiivinen. Ilmoitin selkeästi halukkuuteni ja

pina. Minua on jo pidempään himotta-

kovien karsintojen kautta sain paikan, Turunen

nut päästä urheilupuolelle töihin, Turu-

virnistää.

nen paljastaa.

- Hienoa päästä takaisin kotiin ja Lahteen töihin varsinkin kun pääsee lätkän kanssa tekemisiin.
Turunen on kaikille kiekkoa seuraaville tuttu
mies. Vuonna 1995 Raumalla liigauransa aloittanut

- Haluan oppia tästä lisää. Tämä on
ihan erilaista kuin kaukalon toisella
puolen.
Turunen muodosti aikoinaan todel-

taa hänet.

toivotaan.

TOMMI TURUNEN
Kausi
Joukkue
Sarja
O
M
S
1995-96
Lukko Rauma
SM-liiga 50 12
7
1996-97
Lukko Rauma
SM-liiga 50 10
15
1997-98
Lukko Rauma
SM-liiga 11
0
1
1997-98
Kiekko-Espoo
SM-liiga 17
1
1
1997-98
JyP HT Jyväskylä SM-liiga 19
5
7
1998-99
JyP HT Jyväskylä SM-liiga 54 11
7
1999-00
Pelicans
SM-liiga 54 15
16
2000-01
Pelicans
SM-liiga 55 21
34
2001-02
Pelicans
SM-liiga 56 21
25
2002-03
Jokerit Helsinki
SM-liiga 54 14
13
2003-04
Jokerit Helsinki
SM-liiga 53
9
5
2004-05
Ilves Tampere
SM-liiga 53 10
7
2005-06
Pelicans
SM-liiga 55
8
7
2006-07
Brunico SG
Italy
12
3
8
2006-07
Ässät Pori
SM-liiga 27
4
8
Yhteensä			
620 144 161

P
19
25
1
2
12
18
31
55
46
27
14
17
15
11
12
305
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KIVUSTA
VÄLITTÄMÄTTÄ
teksti: Eetu Ampuja
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kuva: Eetu Ampuja

Max Wärn uhrasi hampaansa Suomen mestaruuden vuoksi.
Pelicansissa hän on valmis tekemään saman uudelleen.

Max Wärn muistaa hyvin erään helmikuisen

lataan, niin mennään tosissaan ja täysillä. Ihan

linen, näytti loogiselta, että Wärnin ura jatkuisi

runkosarjaottelun Porissa.

sama, puuttuuko toinen käsi vai toinen jalka.

tutuissa maisemissa.

HIFK:n ja kotijoukkue Ässien välinen koitos
oli ehtinyt toiseen erään, kun porilaispelaajan

- Tämä on kuitenkin ammatti ja tästä maksetaan. Saan tehdä sitä mistä tykkään.

maila osui suoraan Wärnin suuhun. Hampaan-

Pääkaupunkiseudulla jokaisen lätkää pe-

palasia syljeskellyt hyökkääjä lähti oitis puku-

laavan pikkupojan unelma on jonain päivänä

kopin puolelle.

edustaa HIFK:ta. Sitä se oli myös Wärnille, joka

- Siinä HIFK:n hierojan kanssa mietittiin, mitä tehdään. Jouduin sitten itse repimään ham-

liittyi jo varhain seuran juniorikouluihin.
Vuosi vuodelta, kausi kaudelta Wärn ke-

paat irti, Wärn hymähtää.
Hyökkääjä oli menettänyt kolme etulasi kuitenkin kaukaloon ja pelasi erän
sisukkaasti loppuun. Seuraavalla erätauolla hammasoperaatio jatkui.
- Revittiin Ässien lekurin kanssa loput
pois. Aika karun näköistä se oli.
Kuukausia myöhemmin Wärn naureskelee tapahtumalle hymyissä suin. Kyseessä on eittämättä kesän kaunein hymy, sillä hammasproteeseja ei ole vielä
ehditty asentaa paikoilleen.

”Haluaisin pystyä
pelaamaan
ratkaisupelaajan
roolissa. Ihan sama,
onko se puolustava
vai hyökkäävä vai
pelataanko erien loppuja
vai mitä, mutta että saisi
vaan pelata.”

- Aina pitää pari legoa olla irti, että

- Kipu on käsite vaan, ja kipuykynnys kasvaa koko ajan.

Stadin kolli

- Oli totta kai makea juttu että saatiin lopettaa se Suomen mestaruuteen, mutta samaan
aikaan halusin jatkossa vakituisemman paikan.

Wärnille kävi kuten monille muillekin:
peliaika isolla budjetilla operoivan ison
statuksen seurassa oli kortilla. Liian kortilla.
- Vaikka se onkin paljon itsestä kiinni,
niin HIFK:hon hankitaan joka vuosi niin
kovia jätkiä, että oma ruutu menee aina
vaan alemmas ja alemmas, Wärn sanoo
ilman katkeruutta äänessään.
- Haluaisin pystyä pelaamaan ratkaisupelaajan roolissa. Ihan sama, onko se
puolustava vai hyökkäävä vai pelataansi vaan pelata.

hittyi kohti unelmaansa. Haaveet kävivät toteen kaudella 2007 – 2008, jolloin 18-vuotias

- Kun pelaa kahdeksan minsaa viis-vitosta,
niin ei siitä paljon itseluottamusta saa.

rymistelijä pääsi piirtämään ensimmäiset lii-

Lahdessa Wärnille on luvassa minuutteja.

gaviiltonsa Nordenskiöldinkadun hallin jää-

Iso ja voimakas laitahyökkääjä sopii loistavas-

hän.

ti Isku Areenan kapeaan kaukaloon. Kaiken li-

Tapaus kertoo paljon tuoreen Pelicans-pelaa-

Viime keväänä kaikki kruunautui Suomen

jan luonteesta. 23-vuotias helsinkiläinen – tai

mestaruuteen. Wärn sai suihkutella shampan-

siis stadilainen, HIFK-kasvatti kun on – asettaa

jaa ja saunoa urakalla yhdessä Ville Peltosen,

aina joukkueen oman etunsa edelle.

Mikael Granlundin ja muiden tähtien kanssa.

- Ei se (kipu) oikein tunnu missään. Kun pe-

Helsingissä, Wärn yllättää.

ko erien loppuja vai mitä, mutta että sai-

näyttää kiekkoilijalta, Wärn naureskelee
vain yksi etuhammas vilkkuen.

- Jo kauteen lähdettäessä tiesin, että se tulisi todennäköisesti olemaan viimeinen vuoteni

”Lahti on hyvä paikka”

- Tai kaikki mitä sieltä oli enää jäljellä.
hammastaan. Kivusta kärsinyt Wärn pa-

Mutta.

Kun vielä jatkopahvi punanuttuun oli mahdol-

säksi päävalmentaja Kai Suikkanen arvostaa
raskaan työn raatajia.
Wärnin mukaan muuttopäätös Suomen
Chicagoon oli lopulta helppo tehdä.
- Halusin mennä urallani eteenpäin, ja tulin
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siihen pisteeseen, ettei se olisi ollut HIFK:ssa yhtä todennäköistä kuin
Lahdessa.
- Mun mielestä Pelicans on hyvä alusta kasvaa. Kaikki mitä olen
kuullut seurasta, on ollut positiivista. Lahti on hyvä paikka ja uskon,

Wärn vastaa: 10 nopeaa

että meillä on mahis menestyä myös joukkueena.
Äijää on nuoresta iästä huolimatta kehuttu hyväksi johtajaksi. Pi-

Ei väistelyä

tääkö paikkansa?

Millaisen pelaajan asiantunteva lahtelaisyleisö sitten saa katseltavakseen?

- Tykkään siitä, että joku pitää kopissa ilmapiiriä vähän kepeämpänä. Ei kaikkea tarvitse aina niin paljon jännitää tai stressata. Eh-

On selvää, ettei 188-senttinen ja lähes satakiloinen, kovaotteinen
laituri taistele ainakaan herrasmiespelaajan tittelistä.

kä se on sitten se johtajaominaisuus, että pystyn pitämää ilmapiirin
rentona.

- Kyllä mä sanoisin, että olen aika monipuolinen pelaaja. Pystyn periaatteessa pelaamaan ihan minkälaisessa ruudussa vaan: muutama
kausi sitten pelasin HIFK:ssa paljon ylivoimaa, viime vuonna taas alivoimaa, ihan finaaleissa asti.

Onko lahtelainen lätkä pelityyliltään lähellä stadilaista?
- Varmasti ainakin lähimpänä sitä, mitä olen koko ikäni edustanut.
Eli kovaa pelataan joka matsissa eikä koskaan anneta periksi.

- Ehkä periksiantamattomuus on se mun juttu. Töitä tehdään, mutMinkälaista kiekkoa Kaitsun (Suikkasen) ohjeistuksessa pelataan?

ta siinä ohessa pitäisi syntyä tulostakin.
Wärnin asenne kaukalossa on kaikki tai ei mitään. Se tarkoittaa, ettei maitohappo ole tälle kaverille mikään kirosana.

- Lahdessa ei ole viime vuosina nähty välttämättä kaikkein näyttävintä kiekkoa, mutta ehkä Suikkanen tuo oman ripauksensa sille

- Ei todellakaan. En mä vastapelaajia väistele, Wärn ilmoittaa.

saralle.

- Olen tottunut pienestä pitäen siihen, että aina mennään päin. Jos
Minkälaiset kädet Max Wärnillä on?

sattuu, niin sattuu. Sitten irvistetään ja jatketaan eteenpäin.

- No, kaksi niitä on....

Ja revitään hampaita?
- Ja revitään hampaita. Jäähän en jää ainakaan makaamaan. Joku
muu voi filmata, mutta sellainen ei ole mua varten.

Mutta ainakin veto on perhanan kova?
- En viitsi alkaa kehua omaa vetoani. Pystyy sitä vielä kehittämään,
voisi saada lisää pisteitä.
Vihaisesti se lämäri silti lähtee. Treenaatko sitä erikseen?
- En oikeastaan. Mitä nyt kauden aikana treenien jälkeen tulee am-

MAX WÄRN

muttua pari sataa kiekkoa.
Olet vähän saman osaston miehiä kuin Kari Sihvonen. Ovatko hartiat yhtä leveät?

Vasen laitahyökkääjä, Syntynyt 10.6.1988 Helsingissä,
pituuus 188 cm, paino 94 kg, maila left

- No ei, Kari on mies ihan omassa ruudussaan! En ole ikinä nähnyt
noin vahvaa kaveria. Karra on periksiantamaton lajissa kuin lajissa.

URA
Kausi
2006-07
2007-08
		
2008-09
2009-10
2010-11
SM-liiga yhteensä
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Sen kanssa on tullut treeneissä pahimmat kränät.
R
0
4
0
26
43
31
-1

±
0
-1
0
0
-1
1
4

SM-liiga Playoffs 							
Kausi
Joukkue O
M S
P
R
2007-08
HIFK
5
0 0
0
0
2008-09
HIFK
2
0 0
0
0
2009-10
HIFK
3
0 0
0
0
2010-11
HIFK
10
1 2
3
6
Playoffs yhteensä		
20
1 2
3
6

±
0
-2
-2
2
-2
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Joukkue
HIFK
HIFK
HPK
HIFK
HIFK
HIFK
157

O
1
23
4
51
35
43
16

M S
P
0 0
0
0 0
0
0 0
0
5 11 16
5 6 11
6 6 12
23 39 104

Onko herra Sihvonen jo onnistunut houkuttelemaan Täyspottiin?
- On se yrittänyt, muttei onnistunut. Enemmänkin Komarov on
houkutellut, mutta sekään ei ole onnstunut.
Luet kuulemma mielummin kuin pelaat NHL:ää Xboxilla?
- Näin on. Lapidus (Jens) on hyvä, samoin Stieg Larsson. Ruotsiksi
tulee luettua paljon, ettei oma äidinkieli unohdu.
Uskaltaako Pelicansin pukukopissa jauhaa svenskaa?
- Heh, en tiedä. Ei siellä varmaan hirveästi sitä tule puhuttua.

TOIMISTO

PELICANS TOIMISTO

Ilkka Kaarna

Toimitusjohtaja
puh. 0400 551 741
ilkka.kaarna@pelicans.fi

Tommi Turunen

Myyntipäällikkö
puh. 0400 477 626
tommi.turunen@pelicans.fi

KAUSIKORTTIEN JA LIPPUJEN
HINNAT KAUDELLE 2011-2012

Tomi-Pekka Kolu

Markkinointijohtaja
puh. 0400 818 611
tomi-pekka.kolu@pelicans.fi

Katsomo
Pääkatsomo
Pääkatsomo
Pääkatsomo
Pääty
Pääty
Pääty
Klubikatsomo
Klubikatsomo
Seisomakatsomo
Seisomakatsomo
Seisomakatsomo

Hanni Veneskari

Toimistopäällikkö
puh. 044 035 5151
hanni.veneskari@pelicans.fi

Katsomolohko Kausikortti Lippu
A2, A3 ja A4
650 €
25 €
A1 ja A5
600 €
23 €
A1-A5 rivit 1-3
450 €
18 €
B1, B2 ja B3
550 €
20 €
D1 ja D2
450 €
18 €
D1 ja D2 rivit 1-3
300 €
18 €
C1-C4, rivit 2-5
850 €
32 €
C1-C4, rivi 1
750 €
30 €
E aikuinen
250 €
10 €
E opisk./eläk.
190 € 7,5 €
E lapsi
120 €
5€

Lippujen hintoihin lisätään toimitusmaksu.

KAUSIKORTTI SISÄLTÄÄ:
Tapio Soukka

Ravintolapäällikkö
puh. 040 560 5501
ravintola@pelicans.fi

Jutta Valenius

Markkinointisihteeri
puh. 044 270 0125
jutta.valenius@pelicans.fi

Samuli Kaikkonen

Sähköisen sisällöntuottaja
puh. 040 543 5742
media@pelicans.fi

Pelicans toimisto

Svinhufvudinkatu 29 Isku
Areena, 15110 Lahti
puh. 03 874 470,
info@pelicans.fi,
www pelicans.fi

•
•
•
•

Pelicansin SM-liigan runkosarjan ottelut (30kpl)
Harjoitusottelut
A-nuorten runkosarjan ottelut
Etuosto-oikeuden Playoffseihin omalle paikalle

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

LIPPUJEN ENNAKKOMYYNTIPISTEET:
Lisäksi

Lounasravintola Lämäri,
Sportia Maili Lahti, Bar Iloinen Kulkija,
ABC-liikennemyymälät:
Renkomäki, Heinola,
Hollola ja Nastola.
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YKKÖNEN
teksti: Eetu Ampuja
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kuva: Europhoto

Naureskellusta raakileesta SM-liigan tähtivahdiksi.
Niko Hovisen kehitys huipulle on ollut hurja.

Jos ennusmerkit olisivat pitäneet paikkansa,

kavereita, ei fyysisiesti isompiaan; 198-senttnen

saattaisi Suomella olla tällä hetkellä melkoinen

vahti oli jo pikkupoikana muita päätä pidempi.

tekijä yleisurheilupiireissä.

Suuri koko oli myös syy, miksi nuorukaisesta

Espoon Kivenlahdessa keihäänheittäjä Sepon

alettiin myöhemmin leipoa tulevaisuuden täh-

ja kiekonheittäjä Ullan pojasta ei kuitenkaan tul-

tivahtia. Mutta siinä missä junioreissa pelkkä ko-

lut yleisurheilijaa. Juoksuradat, pituushyppypai-

ko riitti pysäyttämään kiekot, nuorten peleissä

kat ja kuulantyöntöringit eivät kiinnostaneet

vaatimustaso nousi korkeammalle.

nuorta Niko-poikaa, joka väänsi kiekkomaila kädessä pihapelejä. Aamusta iltaan.
- Se on se klassinen tarina. Aina oltiin pelaamassa, nyt 23-vuotias Niko Hovinen naurahtaa.
Pihapelit vaihtuivat pian seurajoukkuee-

Hovinen ei enää pystynyt kompensoimaan
koollaan puutteita, jotka alkoivat pistää silmään
yhä räikeämmin.

Wildin varaus

seen; ensin Kauniaisten kiekkoylpeys Grankulla

Kesällä 2006 NHL-seura Minnesota Wild varasi

IFK:hon, sitten Espoon Bluesin junioreiden kaut-

Hovisen. Suuren yleisön silmissä kehitys näytti

ta Helsingin Jokereihin.

lupaavalta, mutta maalivahti itse tiesi aisoiden

Alkoi taival, joka tulisi viemään yleisurheilijoi-

oikean laidan - hommat eivät menneet putkeen.

den pojan pitkälle.

Tietysti tolppien väliin

- Silloin pelit eivät kulkeneet, se oli sitä aikaa
kun alkoi mennä huonosti. Totta kai varauksesta
sai lisää virtaa, mutta en edes haaveillut NHL:stä.

Hoviselle pelipaikka oli ollut selvä jo Grankullan

Hovinen kävi kahdesti paikan päällä Min-

ensitreeneihin mentäessä. Pihapeleissä hyök-

nesotassa, muttei haihatellut pikavoiton perään.

kääjänä kokeilut koltiainen valikoitiin nopeasti

- Kai olin silloin joskus joku lupaus, mutta ne

tolppien väliin.
- En oikein tiedä, mistä se johtui. Jotenkin se

jutut unohtuivat aika nopeasti. En ole koskaan
pitänyt itseäni minkäänlaisena tähtenä.

tuntui aina luontevalta. Kai se johtui siitäkin, et-

Varauksen jälkeen Jokereiden A-nuorissa pe-

tä isommat pojat pistivät aina maaliin, Hovinen

lannut Hovinen nostettiin ylös liigaan, jossa teh-

virnistää.

tävänä oli vain luukun avaaminen. Seuraavien

- Mutta en kyllä koskaan pistänyt yhtään hanttiin.

vuosien aikana mies ei muuta tehnytkään, ja ke-

Isommilla Hovinen tarkoittaa vanhempia peli-

hitys tuntui pysähtyneen täydellisesti.

”Aina pitää olla paineita.
Siitä saa vaan lisää kiksejä.”
				- Niko Hovinen
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- Aluksi tuntui siistiltä kun pääsi liigajoukkueen

- Olihan se aluksi pieni shokki. Töitä alettiin teh-

- Olin istunut penkillä monta viikkoa, joten se

mukaan. Jossain vaiheessa se alkoi aika rankasti-

dä heti, mutta ensimmäiset puolitoista vuotta me-

tuntui siistiltä. Joku olisi voinut ajatella, että tylsää,

kin syömään, kun ei tiennyt yhtään, koska pääsisi

nivät totutteluun, Hovinen nauraa.

mutta musta se oli siistiä.

pelaamaan.
Hovinen ei ymmärtänyt, että iso kroppa vaati
ison huollon. Nuori ja naiivi maalivahti ajatteli kaiken hoituvan itsestään, omalla painollaan.
- Se oli omaa hölmöyttä, kun ei ikinä tehnyt mi-

- Kun miettii Jokereiden ajan harjoituksia ja ver-

Mestiksessä maalivahdille riitti hommia enem-

taa niitä nykyhetkeen, niin eroa on kuin yöllä ja

män kuin laki olisi sallinut, mutta Hoviselle se oli

päivällä.

vain hyväksi. Paljon pelaamaan päässyt nuorukai-

Kokemusta Tähtisillan takaa

nen alkoi saada nopeasti langan päästä kiinni.
- Näin jälkeenpäin ajatellen se oli tosi hyvä keik-

tään. Ei ollut oikeastaan mitään tietoa, miten hom-

Hovisen ensimmäisellä Lahden kaudella Pelican-

ka. Sellainen turha jännittäminen, minkä takia mo-

mia olisi pitänyt edes tehdä, Hovinen tuhahtaa.

sin ykkösenä pelasi urheilullinen Tommi Nikkilä.

ni peli oli mennyt ihan plörinäksi, unohtui koko-

Hovinen katseli tamperelaisen tekemisiä ihmeis-

naan.

- Ei mulla kyllä ollut ketään, keneltä olisin voinut kysyäkään.

sään, ja mietti, mitä tehdä omille narukäsilleen.
- Ei ollut kropassa hirveästi lihaksia. Sen eteen

Näytönpaikka

Nurminen soitti

olisi varmaan pitänyt tehdäkin jotain, mutta aika

Nurminen oli strategiapöytänsä ääressä kaavaillut

Täyskäännös parempaan tuli loppukesästä 2008.

usein jäi tekemättä.

koulivansa poikaa kunnolla divarissa. Suunnitel-

Itseluottamuksensa menettäneellä Hovisella ei ol-

- Olin aika lapsi vielä silloin. Sitten Nupe pisti

miin tuli kuitenkin muutos marraskuun loskissa,

lut jatkopestiä Jokereihin, eikä ottajia ollut muita-

treenaamaan, ja vaikkei se aina mitään herkkua

kun Nikkilä loukkasi itsensä. Hovinen hälytettiin

kaan.

ollut, niin huomasin, että asioita alkoi oikeasti ta-

pikakomennuksella Lahteen.

Paitsi yksi.
- Muistan hyvin, kun Nupe soitti. Se puhelu
muutti oikeastaan kaiken.

pahtua.
Hovinen havaitsi, ettei ammattivahtina olemiseen riittänyt pelkkä kentällä urakoiminen. Nur-

Mutta se pikakomennus kestikin täyttä 15 ottelua.
- Siinä oli muutama hyvä peli. Ne antoivat kikse-

Pelicansin pääomistaja, maalivahtivalmenta-

minen valotti helsinkiläiselle myös alan psyykkis-

jä, Hovinen muistaa.

ja, silloinen apuvalmentaja ja yleinen monitoimi-

tä puolta – sitä, mitä homma on henkisesti, miten

- Ajattelin, että tästä voisi tullakin jotain.

mies Pasi Nurminen halusi Hovisen Lahteen. Kiek-

oikea maalivahti ajattelee maskin sisällä.

Nikkilän kuntoutumisen jälkeen Hovinen passi-

kopiirit kohahtivat, mutta mastokaupungissa ei

- Kovasti paiskottiin hommia. Sitä on vähän vai-

tettiin takaisin Heinolaan. Liigan kirkkaissa valois-

uskallettu epäillä – olihan Nurminen juuri tree-

kea selittää, mutta yritin opiskella maalivahdin jut-

sa hän sai siristellä silmiään lähinnä vaihtopenkillä.

nannut kaikkien nauramalle Antti Niemelle NHL-

tuja ja tulla fiksummaksi sillä saralla, Hovinen ker-

sopimuksen!

too.

Kevään tullen paine Suomen Chicagossa kasvoi. Koko kaupungin rakastama Juhamatti Aalto-

Suomen Chicagossa kaikki alkoi alusta. Laiha ja

Työn tuloksia päästiin mittaamaan toden teolla

nen teki kaukalossa aivan mitä lystäsi, muttei yksi-

vetelä vahti sai pian huomata, ettei Lahdessa lais-

Heinolassa, jonka HeKiin motivoitunut vahti aluk-

nään onnistunut hinaamaan joukkuetta pudotus-

kotteleminen tullut kuuloonkaan.

si lähetettiin.

peleihin. Pelicans taisteli kynsin hampain paikasta
säälipleijareihin.

Maalivahtipeli liigan eliittiä
Vaikka Pelicansin puolustukseen on tullut roppakaupalla lisää osaamista, löytyy peräpään tär-

taa. En tarkkaan muista miten se meni, mutta Nu-

kein elementti edelleen tolppien välistä. Ja se osasto on Lahdessa kunnossa – kenties paremmin

pe tuli sanomaan, että sä pelaat tänään.

kuin millään muulla liigapaikkakunnalla.
Päävalmentaja Kai Suikkanen voi hääriä levollisin mielin penkin takana. Hän tietää, ettei otteluiden aikana tarvitse stressata ainakaan sen suhteen, tarttuuko koppi vai ei.
- Kyllä meillä maalivahtiosasto on kunnossa. Tosiasia on se, että Niko Hovinen on yksi tämän
sarjan parhaita ellei paras maalivahti, tyytyväinen päävalmentaja tietää.
- Hän tulee kantamaan meillä päävastuun, mutta luotan täysin myös Antti Rautiolaan ja Joonas Kuuselaankin.
Kuusela on ollut viime kauden jäljiltä hieman romuna, mutta pystyy terveenä ollessaan paik-

- Se oli taas niitä pelejä mitkä piti oikeasti voit-

Paikka oli pahin mahdollinen, mutta Hovinen
selvisi siitä erinomaisesti. Samoin seuraavasta ottelusta. Ja sitä seuraavasta.
- Niitä hyviä pelejä tuli muutamakin. Kausi loppui lopulta aikaisin, mutta itselleni jäi sellainen
olo, että ehkä olisi valmis isompiinkin saappaisiin.

Ikimuistoinen kevät

kaamaan hyvin tarvittaessa. Lähtökohtaisesti kakkosvahdin paikka on pedattu kuitenkin Kär-

Hovisen toive toteutui viime kauden alussa. Kiek-

pistä hankitulle Rautiolalle.

koa seuranneet olivat koko kevään ja kesän odot-

- Rautiola on pelannut erittäin hyvin. Ei voi kyllä yhtään valittaa hänen tekemisestään.
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Erään kuolemanottelun kynnyksellä Hovinen
sai kuulla iloisia uutisia.
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taneet, kenet Pelicans hankkisi uudeksi ykkösvah-

dikseen, mutta uutta molaria ei koskaan saapunut.
Miksi? Koska ykkönen oli jo ollut kaupungissa
koko ajan.

kueen päävalmentaja Jukka Jalonen, joka ei epäröinyt ottaa Pelicans -vahtia mukaan MM-ryhmään.
- Kyllähän se kivalta tuntui - varsinkin, kun virtaa

- Mulla on kauhea menestymisen halu. Olisi
hienoa voittaa jotain Lahdessa, ja mulla on vahva
luotto siihen, että se on myös mahdolista.

Moni ei vain tuntunut uskovan siihen – paitsi

oli vielä jäljellä, Hovinen muistelee hymyissä suin

- Uuden koutsin myötä meillä on ollut ihan eri-

koko Pelicansin organisaatio ja varsinkin Hovinen

ja kertaa sitten maajoukkuedebyyttiään harjoitus-

lainen säpinä päällä. Kovaa on menty, ja homma

itse. Hän näytti kauden aikana kaikille, että kylmät

ottelussa Isku Areenassa:

on muutenkin muuttunut aika radikaalisti. Siellä ei

illat Heinolassa, hien vuodatus Nurmisen kovassa

- Oli siistiä pelata kotiyleisön edessä. Voitettiin

koulussa ja varsinkin henkisesti urheilijaksi kasva-

(Slovakia) ja oma pelikin meni ihan hyvin (nolla-

minen olivat vihdoin kantamassa hedelmää.

peli).

Kiekon pudottua jäähän viimeinenkin epäilijä
hiljeni. Ilta toisensa päällään seisonut Hovinen oli

enää hymyillä treenien aikana.
Tuore maailmanmestari vakuuttaa, etteivät rapakon takana odottavat pilvenpiirtäjät ja dollari-

Itse kisoista olikin sitten tuomisina – niin, kultaa.

pinot häiritse pätkän vertaa.
- Ajatukset eivät todellakaan ole karanneet min-

ylivoimaisesti tärkein yksittäinen syy siihen, ettei

Menestystä Lahdessa

nekään. Odotan vaan helkkaristi, että pääsisin pe-

lahtelaisten tarvinnut oikeasti missään vaiheessa

Alkukesästä Hovinen palkittiin huikeasta kau-

laamaan.

jännittää sarjapaikan puolesta.

destaan NHL-sopimuksella Philadelphia Flyersiin,

- Meillä on tosi hyvä nippu kasassa, ja hyvät edel-

mutta motivoitunut mies halusi pysyä vielä vuo-

lytykset siihen, että parin vuoden tauon jälkeen

den Lahdessa.

lahtelainen kiekko nousisi taas kärkikahinoihin.

Ja vaikka kausi olikin joukkueelle enemmän tai
vähemmän vaikea, oli se Hoviselle henkilökohtaisella tasolla menestys. Sen huomasi myös maajouk-

Syykin on selvä.

Maalivahdista se ei ainakaan jää kiinni.

Nupe näki talentin
Kun kukaan muu ei kelpuuttanut
Niko Hovista, Pasi Nurminen kouli
tästä tähden.

ajan mitä oli tekemässä.

sai se hetkellisesti myös lahtelai-

- Tietysti aika paljon otettiin

set kauhun valtaan. Pian Hovinen

myös selville, minkälainen kaveri

kuitenkin itse ilmoitti pelaavansa

Eräs elokuinen harjoitusottelu

on kyseessä. Siellä oli kaikenlais-

vielä vuoden Lahdessa.

Mikkelissä on jäänyt Pasi Nurmi-

ta lausuntoa etteivät lonkat mu-

Nurminen ei voi kyllin korostaa,

sen mieleen.

ka taivu nykyaikaiseen maalivah-

miten tärkeää Hovisen jääminen

tipeliin ja muuta vastaavaa, Nur-

mastokaupunkiin onkaan.

- Pelattiin Jokereita vastaan, ja
heillä oli Hovinen maalissa. Hävittiin 8-0, Nupe kertaa.

minen hymähtää.
- Kyllähän siellä monenlaista

- Onhan se nyt ihan helkkarin
tärkeä juttu, ihan käsittämättö-

Kyseinen ottelu oli yksi niis-

ongelmaa sitten olikin, lukkoja

tä harvoista kerroista, kun Hovi-

ja polvivaivaa. Sen takia varmaan

- Meillä on pari nuorta jätkää

nen pääsi narripaidassa torjunta-

menikin aika pitkään, että ollaan

tulossa haastamaan, mutta kyl-

hommiin. Valtaosan ajastaan Hel-

vasta nyt tässä pisteessä.

lähän hän sellaisen harppauksen

singissä hän vietti vaihtopenkillä
luukkua availlen.

män tärkeä!

Kehitys naureskellusta raaki-

otti viime kaudella, että jos pystyy

leesta NHL-sopimuksen omaa-

vielä siitä menemään eteenpäin -

- Kyllä mä häntä katselin jo Jo-

vaksi maalivahdiksi oli uskoma-

niin kuin aina pitäisi pystyä - niin

keri-aikoina, vaikkei paljon pelaa-

ton, mutta ennen kaikkea seura-

on kyllä ensi kaudella todella pal-

maan päässytkään. Seurasin alku-

usta kovasta työstä. Sitä Hovinen

jon apua joukkueelle.

lämmittelyitä ja kaikkea sellaista,

oppi Nurmisen alaisuudessa to-

sitä potentiaalia mikä kuitenkin

den totta tekemään.

oli olemassa koko ajan.
Keväällä 2008 Nurminen päätti hankkia Hovisen Lahteen. Kiek-

- Muutama vuosi tässä on töitä
paiskottu. Niko ne hommat on itse tehtyt, nostan hattua hänelle.

kopiireissä värväystä ihmeteltiin,

Vaikka NHL-sopimus Philadel-

mutta Liipolan Hasek tiesi koko

phiaan olikin loistava palkinto,

Missä kaikessa Hovisella sitten
riittää vielä parannettavaa?
- Kaikessa. Niin kuin aina, Nurminen töksäyttää.
- Enää ei olla alkutekijöissä, mutta
sinä päivänä kun luullaan, että homma on valmis, niin homma on ohi.

Andyn jalanjäljillä. Vaikka Niko Hovisen kehitys
on ollut huimaa, ei Pasi
Nurminen haihattele vielä uudesta Stanley Cupin
vierailusta Lahteen. ”En
todellakaan. Aika pitkä
matka on kaverilla vielä
NHL:ään ja vastuunkantajaksi siellä.”
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OPPIA RAPAKON TAKAA
teksti: Eetu Ampuja

kuva: Eetu Ampuja

Justin Hodgman on pelannut
monessa eri sarjassa, monen
eri valmentajan alaisuudessa.
SM-liigassa Kai Suikkasen
koulutuksessa voisi olla
läpimurron paikka.
Pelicansin uutta kanadalaista ei käy sääliksi.
Justin Hodgman on ehtinyt olla Suomessa vasta vuorokauden, kun jäällä painetaan jo tuhatta ja sataa.
Puolitoistatuntisen höykytyksen jälkeen
muiden pelaajien aamujäät ovat ohi, mutta
Hodgman jää kentälle. Valmentajat Riku-Petteri Lehtonen ja Pasi Nurminen pitävät uudelle
miehelle ylimääräiset jääsulkeiset, jonka päätteeksi Hodgman tuupertuu jäähän.

Justin Hodgman on oikealta ampuva, monipuolinen
sentteri, jonka vahvuudet ovat pelintekemisessä.

Maitohapoilla oleva hyökkääjä hengittää
raskaasti. Hän huohottaa ja irvistää siihen as-

nut koskea, ja viimeinen kiekko piti aina vipata

toi minua sellaiseksi kuin nyt olen. Myös Derek

ti, kunnes Nurminen pyyhältää paikalle ja muk-

rystyllä sisään.

King oli loistava, hän opetti paljon ja auttoi hyö-

sauttaa tätä mailalla persuksiin. Treeni on vih-

- Olen tehnyt niin siitä lähtien.

dyntämään ominaisuuksiani. Gord Dineen taas

doin ohi.

Klonks.

auttoi puolustuspelissä.

- C'mon. Get up, Justin!

manin heikkoudeksi. Iso ja vahva hyökkääjä on

on vielä nopea kiekkojen kerääminen – paitsi

Hodgmanin mainitsema valmentaja on Rob-

mainettaan parempi luistelija ja pelintekijätyyp-

että nopeasti se ei käy.

bie Ftorek, vanhan liiton amerikkalaiskoutsi ja

pisen sentterin laukaus lähtee nopeasti, mutta

entinen NHL-pelaaja. Vuonna 1991 Yhdysvalto-

oman pään pelissä on ollut parannettavaa.

Mutta ennen kauan kaivattua suihkua jäljellä

- On oltava itsekuria. Oma vika, jollei pääse
nopeammin, uupunut Hodgman sanoo.

jen Hockey Hall of Fameen valittu Ftorek on val-

- En sanoisi että minulla on ollut ongelmia sii-

Hän vippailee kiekkoja mailallaan ämpäriin,

mentanut viimeiset neljä vuotta OHL:n Erie Ot-

nä. Mutta hyökkäys on aina ollut vahvuuteni,

yksi kerrallaan. Joskus peliväline kolahtaa maa-

tersia. Siellä Hodgmankin pelasi neljä kautta ke-

Hodgman nyökkää.

linsa heti, joskus ei vielä neljännekään yrityk-

hittyessään ammattilaiseksi.

sen jälkeen. Klonks, klonks, klonks.
- Eräs valmentajani opetti minulle tämän.
Jokaisten treenien päätteeksi jok'ikinen kiekko
piti laittaa mailalla ämpäriin. Hanskoilla ei saa-
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Juuri puolustuspeliä on luonnehdittu Hodg-

Liuta opettajia
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- Ftorek oli tiukka mutta hyvä. Kaikki valmentajani ovat aina olleet menestyksellisiä, Hodgman sanoo luetellen muutamia nimiä:
- Dallas Eakins otti minut siipien suojiin ja aut-

- Jos jotain pitäisi kehittää, niin puolustusta.
Olen tosin mielestäni kehittynyt siinä.

Pari myllyä kaudessa
Junioriliiga OHL:n, folioliiga ECHL:n ja amerik-

kalaisen IHL:n lisäksi Hodgman on ehtinyt kiek-

Hanskatkin putovat tarvittaessa. Esimerkik-

koilla myös AHL:n Toronto Marliesissa. Paikalli-

si vuosi sitten joulunvietto aloitettiin kuumis-

sen NHL-seura Maple Leafsin farmiseura oli kau-

sa tunnelmissa, kun Marlies vieraili Rochester

della 2010-11 timanttisen kova.

Americansin kotihallissa. Ikkunoissa kurkki-

lisäystä, mutta muu perhe saapuu Suomeen
vasta myöhemmin.
Siihen saakka Hodgman saa tyytyä pukukopin miehiseen seuraan.

- Meillä oli todella hyvät pelaajat ja hyvä

neet tontut eivät paljon painaneet, kun Hod-

- Kaikki vaikuttaa hyvältä. Joukkue on laa-

valmennus. Olisimme varmasti päässeet plei-

gman kävi myllyttämään nykyään Winnipeg

dukas ja kopissa on mukavia jätkiä. Alussa

jareihin, mutta moni runkopalanen nostettiin

Jetsiä edustavaa Kennant McArdelia vastaan.

olin hieman hermostunut, koska muut olivat

- Muutaman kerran kaudessa tulee tapel-

olleet täällä jo pidempään, mutta kaikki ot-

NHL:ään, Hodgman muistaa.
Hodgmanin joukkuetovereista Jay Rosehill,

tua. En silti näe itseäni tappelijana, ainakaan

tivat minut erittäin hyvin vastaan, Hodgman

Darryl Boyce, Joey Crabb, Nazem Kadri ja Ja-

kovin hyvänä sellaisena, Hodgman naureske-

sanoo.

mes Reimer päätyivät kaikki NHL:ään. Se on

lee.

myös Hodgmanin tavoite.

Entä koutsit?

- Mutta jos joku kohtelee joukkuetoveriani

- Ilman muuta. Haluan pelata hyvän kauden
Suomessa.

väärin, olen heti valmis hanskaamaan. Siitä ei
ole epäilystäkään.

23-vuotiaan kanadalaisen asenne on siis koh-

- He ovat loistavia. He ovat ymmärtäväisiä ja
auttaneet paljon.
Mitä uskot tuovasi joukkueelle?
- Aion tehdä kovasti hommia molempiin

dillaan. Se on kohdillaan niin uraa kuin myös ot-

”Tästä tulee hyvä kausi”

suuntiin. Osaan luoda peliä ja laukoa, pystyn

telutapahtumia ajatellen; raamikas keskushyök-

Hodgman on nuoresta iästään huolimatta eh-

taklaamaan ja pyörittämään ylivoimaa. Tästä

kääjä painaa aina tunteella, vaihdosta toiseen.

tinyt naimisiin. Avioparilla on myös perheen-

tulee hyvä kausi.

SM-liigan tilastoja 2010-2011
RANGAISTUKSET 2010-2011
# Nimi
Joukkue
1. Tyrväinen, Antti
Pelicans
2. Karalahti, Jere
Blues
3. Kankaanperä, Markus HIFK
4. Honkanen, Jani
Tappara
5. Kesä, Teemu
Ilves
6. Kudroc, Kristian
Ässät
7. Nokelainen, Petteri Jokerit
8. Hauhtonen, Janne
TPS
9. Honkaheimo, Otto
Lukko
10. Doell, Kevin
Tappara
11. Ben-Amor, Semir
Jokerit
12. Marttinen, Jyri
Pelicans
13. Saulietis, Kaspars
HPK
14. Talaja, Roope *
Blues
15. Melart, Ilari
HIFK
16. Mäntylä, Tuukka
Tappara
17. Laurila, Henri
KalPa
18. Savilahti-Nagander, Per SaiPa
19. Levokari, Pauli
SaiPa
20. Liivik, Siim
HIFK

TORJUNTAPROSENTTI 2010-2011
# Nimi
Joukkue
1. Myllykoski, Joni
JYP
2. Kilpeläinen, Eero
Ässät
3. Tuokkola, Pekka
JYP
4. Noronen, Mika
Lukko
5. Riksman, Juuso
HIFK
6. Lassila, Teemu
HPK
7. Tarkki, Iiro
Blues
8. Lasak, Jan
Jokerit
9. Hovinen, Niko
Pelicans
10. Lundell, Jan
HIFK
11. Engren, Atte
TPS
12. Järvinen, Mika
Jokerit
13. Ahonen, Ari
KalPa
14. Koivisto, Petri
Kärpät
15. Säteri, Harri
Tappara
16. Myllyniemi, Jere
SaiPa
17. Nieminen, Jani
Tappara
18. Wiikman, Miika
Ilves
19. Hurme, Jani
Ilves
20. Raanta, Antti
Lukko

O
52
53
58
59
47
52
46
59
54
58
49
52
56
40
20
57
39
54
40
53

O
32
53
28
27
32
54
55
33
49
30
51
28
51
33
37
55
25
24
24
20

M
14
11
1
1
2
3
11
9
2
18
9
5
4
2
1
5
3
1
1
6

S
9
19
10
4
6
9
16
9
4
20
6
10
15
3
1
19
5
7
4
9

P
23
30
11
5
8
12
27
18
6
38
15
15
19
5
2
24
8
8
5
15

A
1930.53
3224.27
1686.25
1598.18
1921.28
3262.12
3217.49
1987.04
2826.33
1747.32
2913.34
1609.17
2986.00
1952.49
2147.15
3244.42
1466.27
1389.16
1296.22
1064.30

R
186
147
145
140
139
130
116
112
106
105
99
99
96
95
94
93
92
92
87
87

±
-9
-4
14
-2
-8
12
1
-10
-2
-1
-2
-2
-3
-10
6
-8
8
-7
-12
1

V
20
24
19
13
20
22
20
14
17
11
10
11
23
14
9
14
8
9
6
6

T
5
17
3
4
7
11
14
8
5
11
13
6
11
5
8
12
5
3
7
5

H
7
12
6
10
4
21
20
11
25
7
25
9
15
14
19
28
11
12
8
6

PISTEPÖRSSI RUNKOSARJA 2010-2011
# Nimi
Joukkue O
1. Lindgren, Perttu
Lukko
56
2. Peltonen, Ville
HIFK
54
3. Lahti, Janne
Jokerit 59
4. McLean, Kurtis
Lukko
60
5. Pulkkinen, Teemu * Jokerit 55
6. Pihlström, Antti
JYP
59
7. Kuhta, Kimmo
HIFK
59
8. Perrin, Eric
JYP
50
9. Niinimäki, Jesse
Ilves
57
10. Salminen, Sakari
KalPa
57
11. Viitaluoma, Ville
HPK
55
12. Hytönen, Juha-Pekka JYP
60
13. Petruzalek, Jakub
Lukko
59
14. Santavuori, Tuomas Ässät
60
15. Kiiskinen, Tuomas
KalPa
55
16. Morrison, Justin
Lukko
56
17. Kerälä, Antti *
Jokerit 60
18. Louhivaara, Ossi
JYP
60
19. Uusitalo, Ville
Ässät
59
20. Puustinen, Juuso
HPK
59

TO
733
1542
605
715
786
1631
1364
860
1431
788
1525
686
1150
887
1078
1468
675
591
618
430

PM
48
110
44
55
61
131
112
72
122
70
137
62
106
82
106
145
69
64
77
42

NP
9
6
7
5
4
4
5
2
3
2
4
5
5
0
2
2
0
1
1
2

KA
1,49
2,05
1,57
2,06
1,90
2,41
2,09
2,17
2,59
2,40
2,82
2,31
2,13
2,52
2,96
2,68
2,82
2,76
3,56
2,37

T%
93,85
93,34
93,22
92,86
92,80
92,57
92,41
92,27
92,14
91,84
91,76
91,71
91,56
91,54
91,05
91,01
90,73
90,23
88,92
91,10

M
23
28
37
16
18
30
24
18
17
12
11
18
20
16
16
22
17
18
7
26

S
43
37
22
39
36
23
27
32
32
33
34
26
23
26
26
19
24
22
32
12

P
66
65
59
55
54
53
51
50
49
45
45
44
43
42
42
41
41
40
39
38

R
30
16
30
24
32
51
20
47
20
10
22
30
28
28
4
34
12
6
28
46

±
14
21
29
1
23
24
23
24
-4
-16
7
14
17
5
1
8
22
10
20
5

SARJATAULUKKO 2010-2011
#
O V T H
1. JYP
60 39 8 13
2. Ässät
60 30 18 12
3. HIFK
60 31 18 11
4. Lukko
60 27 11 22
5. KalPa
60 26 11 23
6. Jokerit 60 25 15 20
7. HPK
60 25 13 22
8. Kärpät 60 23 12 25
9. Blues
60 21 15 24
10. Ilves
60 21 11 28
11. Tappara 60 17 13 30
12. SaiPa
60 16 13 31
13. TPS
60 12 16 32
14. Pelicans 60 17 6 37

TM PM
186 97
176 132
199 140
175 157
150 141
165 150
154 151
151 161
142 151
161 192
142 181
137 186
134 186
133 180

PELICANS PISTEPÖRSSI 2010-2011
# Nimi
O
M
1. Sindel, Jakub
59
15
2. Sopanen, Vili
49
10
3. Helminen, Dwight
60
12
4. York, Mike
52
4
5. Brocklehurst, Aaron
53
7
6. Tyrväinen, Antti
52
14
7. Immonen, Jarkko
35
8
8. Tavi, Janne *
56
12
9. Paakkolanvaara, Tommi 53
3
10. Marttinen, Jyri
52
5
11. Forsström, Jani
55
4
12. Latvala, Jan
60
5
13. Rinkinen, Teemu
41
7
14. Sihvonen, Kari
53
4
15. Blomqvist, Sami
40
6
16. Uotila, Juha
47
4
17. Rohtla, Jesse *
30
3
18. Pöyhönen, Marko
50
2
19. Jalvanti, Joonas
54
2
20. Dickenson, Lou
28
3
21. Hurri, Joonas *
28
1
22. Laakso, Aleksi
12
1
23. Tyrväinen, Juhani *
19
0
24. Blomqvist, Henrik
19
0
25. Pietilä, Juha-Pekka *
8
0
26. Tuhkanen, Niko
15
0

LYHENTEIDEN SELITYKSET | JOUKKUEET O = Ottelut V = Voitetut T = Tasapelit H = Häviöt TM = Tehdyt maalit PM = päästetyt maalit LP = Lisäpisteet P = Pisteet P/O = Pisteet/ottelu
| KENTTÄPELAAJAT O = Ottelut M = Maalit S = Syötöt P = Pisteet R = Rangaistukset ± = Plus-miinuspisteet * = tulokas | MAALIVAHDIT 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

LP
4
11
6
6
9
6
4
8
8
7
7
4
8
2

S
18
19
16
23
17
9
12
5
14
10
11
8
5
8
4
6
5
6
5
1
2
1
2
2
1
1

P P/O
129 2.15
119 1.98
117 1.95
98 1.63
98 1.63
96 1.60
92 1.53
89 1.48
86 1.43
81 1.35
71 1.18
65 1.08
60 1.00
59 0.98

P
33
29
28
27
24
23
20
17
17
15
15
13
12
12
10
10
8
8
7
4
3
2
2
2
1
1

R
16
30
40
18
87
186
32
6
20
99
65
18
2
78
34
85
10
41
24
32
6
4
4
41
4
8

±
-12
7
-20
-12
-20
-9
-3
1
-5
-2
-1
-12
-2
-7
-7
-16
-2
-3
2
-5
-13
-7
-7
-9
1
-10
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Ti 27.09.
KalPa - Ässät
Lukko - JYP

La 24.09.
Blues - JYP
Ilves - Kärpät
Jokerit - SaiPa
Pelicans - TPS
Ässät - HPK

Pe 23.09.
Blues - Ässät
HPK - Kärpät
JYP - Pelicans
KalPa - HIFK
Lukko - Ilves
Tappara - Jokerit
TPS - SaiPa

To 22.09.
HIFK - Tappara

Ke 21.09.
JYP - Blues
SaiPa - KalPa

Ti 20.09.
Ilves - TPS
Jokerit - HPK
Kärpät - Lukko
Ässät - Pelicans

La 17.09.
HIFK - Blues
Ilves - HPK
KalPa - Tappara
Kärpät - JYP
Lukko - SaiPa
Pelicans - Jokerit
TPS - Ässät

Pe 16.09.
Tappara - Ilves
Ässät - Lukko

To 15.09.
HPK - TPS
Jokerit - HIFK
JYP - KalPa
Pelicans - Blues
SaiPa - Kärpät

Ti 11.10.
Blues - JYP

La 08.10.
Jokerit - Blues
JYP - Kärpät
Lukko - Ilves
Pelicans - SaiPa
Tappara - HPK
TPS - HIFK

Pe 07.10.
HPK - KalPa
Ilves - HIFK
Ässät - TPS

To 06.10.
Kärpät - Tappara
SaiPa - Lukko

Ti 04.10.
Blues - Ilves
HIFK - Kärpät
JYP - SaiPa
KalPa - Pelicans
Tappara - Ässät
TPS - HPK

La 01.10.
Jokerit - KalPa
Lukko - Pelicans
SaiPa - TPS
Tappara - Blues
Ässät - HIFK

Pe 30.09.
Blues - SaiPa
HIFK - JYP
HPK - Lukko
Ilves - Jokerit
Kärpät - KalPa
Pelicans - Tappara

La 22.10.
HIFK - SaiPa
HPK - Tappara
Ilves - Lukko
JYP - KalPa
Kärpät - Pelicans

Pe 21.10.
KalPa - Kärpät
Lukko - HPK
Pelicans - Ilves
Tappara - JYP
TPS - Blues

To 20.10.
HIFK - Jokerit
SaiPa - Ässät

Ti 18.10.
Ilves - KalPa
JYP - Jokerit
Kärpät - HIFK
Pelicans - SaiPa
TPS - Tappara
Ässät - HPK

La 15.10.
HPK - Ilves
Jokerit - Pelicans
KalPa - TPS
Lukko - HIFK
SaiPa - Blues

Pe 14.10.
Blues - Tappara
HIFK - KalPa
Ilves - JYP
Pelicans - HPK
TPS - Jokerit
Ässät - Kärpät

To 13.10.
JYP - Lukko
Tappara - Kärpät

Ke 12.10.
HPK - Ässät
Jokerit - HIFK
KalPa - Lukko

Ke 28.09.
HPK - Pelicans
Kärpät - Blues

To 29.09.
JYP - Ässät

Ilves - Pelicans
Kärpät - TPS

SaiPa - Ilves
TPS - Tappara

To 17.11.
Blues - HIFK

Ke 16.11.
HPK - SaiPa
Jokerit - Ässät
Tappara - KalPa

Ti 15.11.
Blues - Pelicans
HIFK - Lukko
Kärpät - Ilves
TPS - JYP

Su 06.11.
Blues - Jokerit

La 05.11.
JYP - HIFK
Kärpät - HPK
Lukko - Tappara
TPS - Ilves

Pe 18.11.
La 29.10.
Ilves - Ässät
KalPa - HPK
Jokerit - Kärpät
SaiPa - Jokerit
JYP - HPK
Tappara - Pelicans Lukko - TPS
TPS - Lukko
La 19.11.
Ässät - JYP
HIFK - TPS
HPK - JYP
Ti 01.11.
KalPa - Blues
HIFK - Ässät
Kärpät - Jokerit
HPK - Blues
Pelicans - Lukko
Jokerit - TPS
SaiPa - Ilves
JYP - Ilves
Ässät - Tappara
Lukko - KalPa
Pelicans - Kärpät
Ti 22.11.
Ke 02.11. SaiPa Ilves - Kärpät
Tappara
Jokerit - Tappara
Ässät - KalPa
Lukko - Blues
Pelicans - Ässät
To 03.11.
SaiPa - HIFK
Blues - Kärpät
TPS - KalPa
Ilves - SaiPa
TPS - Pelicans
To 24.11.
Pe 04.11.
Blues - Lukko
Tappara - HPK
KalPa - Jokerit
Pelicans - JYP
Pe 25.11.
Tappara - Lukko
HIFK - Pelicans
JYP - Jokerit

Pe 28.10.
Ilves - Tappara
JYP - TPS
Lukko - Ässät
Pelicans - Jokerit

To 27.10.
Blues - KalPa
HPK - HIFK
Kärpät - SaiPa

Ti 25.10.
Jokerit - JYP
KalPa - Ilves
SaiPa - HPK
Tappara - HIFK
TPS - Lukko
Ässät - Blues

Su 23.10.
Blues - TPS

Ässät - Jokerit

SM-liigan otteluohjelma 2011 - 2012

Ke 07.12.
HPK - SaiPa
Ilves - Kärpät
JYP - Pelicans
KalPa - Blues
Lukko - Jokerit
Ässät - TPS

Ma 05.12.
Jokerit - HIFK

La 03.12.
Blues - HPK
HIFK - Ilves
Kärpät - Ässät
Pelicans - KalPa
SaiPa - JYP

Pe 02.12.
HPK - Jokerit
Ilves - Blues
JYP - Tappara
KalPa - HIFK
Ässät - Lukko

To 01.12.
Tappara - SaiPa
TPS - Kärpät

Ke 30.11.
HIFK - HPK

Ti 29.11.
Blues - Pelicans
Jokerit - Ilves
KalPa - JYP
Lukko - Kärpät
Tappara - TPS
Ässät - SaiPa

La 26.11.
HPK - TPS
Ilves - Ässät
Jokerit - Lukko
Kärpät - Tappara
Pelicans - HIFK
SaiPa - KalPa

KalPa - SaiPa
TPS - Blues
Ässät - Ilves

To 05.01.
Blues - Lukko
HIFK - Ässät
HPK - Ilves
Jokerit - Pelicans
KalPa - JYP
Tappara - SaiPa

Ti 03.01.
HPK - HIFK
Ilves - Ässät
Jokerit - KalPa
JYP - TPS
Kärpät - Blues
Lukko - Tappara
SaiPa - Pelicans

To 29.12.
Blues - Jokerit
HIFK - Lukko
KalPa - Ilves
Pelicans - HPK
Tappara - Kärpät
TPS - SaiPa
Ässät - JYP

Ti 27.12.
Blues - TPS
HIFK - Pelicans
HPK - Ässät
Kärpät - KalPa
Lukko - Jokerit
SaiPa - JYP
Tappara - Ilves

La 10.12.
Ilves - HIFK
JYP - Lukko
KalPa - Pelicans
TPS - Tappara
Ässät - Blues
Su 11.12. Jokerit
- SaiPa

Pe 09.12.
Blues - JYP
HIFK - TPS
Kärpät - Jokerit
Lukko - HPK
Pelicans - Ilves
SaiPa - KalPa
Tappara - Ässät

Ke 18.01.
Jokerit - Blues

La 04.02.
HIFK - Jokerit

Pe 03.02.
Blues - HIFK
HPK - Kärpät
Lukko - Pelicans
TPS - Ilves
Ässät - Tappara

Ke 01.02.
Ilves - HPK
To 02.02. SaiPa Jokerit

Ti 31.01.
Jokerit - Ässät
JYP - SaiPa
Kärpät - Lukko
Pelicans - KalPa
Tappara - Blues

La 14.01.
Blues - Kärpät
HPK - JYP
Lukko - Ässät
SaiPa - Pelicans
Tappara - KalPa
TPS - Jokerit
Ti 17.01.
HIFK - Tappara
KalPa - HPK
Kärpät - JYP
Pelicans - Lukko
SaiPa - TPS
Ässät - Ilves

La 28.01.
HIFK - Kärpät
HPK - TPS
JYP - Blues
KalPa - Jokerit
Ässät - Pelicans

Pe 27.01.
Blues - Ässät
Jokerit - Ilves
Lukko - HIFK
Pelicans - Kärpät
SaiPa - HPK
Tappara - JYP

To 26.01.
Ilves - Tappara
TPS - KalPa

Ti 24.01.
Blues - Pelicans
HIFK - SaiPa
HPK - Tappara
Ilves - Lukko
Kärpät - TPS

Su 22.01.
Arvontakierrokset

To 19.01.
Arvontakierrokset

Pe 13.01.
Ilves - TPS
Jokerit - HPK
JYP - HIFK
KalPa - Pelicans
Kärpät - Tappara

To 12.01.
HIFK - Blues
Lukko - SaiPa

Ke 11.01.
Ässät - SaiPa

Ti 10.01.
Blues - Ilves
HPK - Kärpät
KalPa - Lukko
Pelicans - JYP
Tappara - Jokerit
TPS - HIFK

La 07.01.
HIFK - KalPa
Ilves - Pelicans
JYP - Tappara
Kärpät - Ässät
Lukko - HPK
SaiPa - Blues

TPS - Kärpät

NELJÄNNESFINAALIT
Paras seitsemästä
-järjestelmällä, voittajat
semifinaaleihin
To 22.03.
La 24.03.
Ma 26.03.
Ke 28.03.
Pe 30.03. (tarvittaessa)
La 31.03. (tarvittaessa)
Ma 02.04. (tarvittaessa)

VILLIKORTTI -KIERROS
(runkosarjassa sijoille
7-10 sijoittuneet)
Paras kolmesta -järjestelmällä, voittajat neljännesfinaaleihin
La 17.03.
Su 18.03.
Ti 20.03. (tarvittaessa)

To 01.03.
HPK - Lukko
TPS - Kärpät
Ässät - KalPa

Ke 29.02.
Lukko - KalPa

Ti 28.02.
Blues - SaiPa
Jokerit - TPS
JYP - Ässät
Kärpät - Ilves
Pelicans - HIFK
Tappara - HPK

La 25.02.
Ilves - Blues
Jokerit - Lukko
Kärpät - Pelicans
SaiPa - JYP
TPS - HPK
Ässät - HIFK

PRONSSIOTTELU
(semifinaalien häviäjät)
Paras yhdestä -järjestelmällä
Ke 18.04.

SEMIFINAALIT
Paras seitsemästä
-järjestelmällä, voittajat
finaaleihin, häviäjät pronssiotteluun (ke 18.04.)
Ke 04.04.
To 05.04.
La 07.04.
Ma 09.04.
Ke 11.04. (tarvittaessa)
To 12.04. (tarvittaessa)
La 14.04. (tarvittaessa)

Pe 24.02.
JYP - Jokerit
Lukko - Tappara

To 23.02.
HPK - Blues
KalPa - TPS
Pelicans - SaiPa
Tappara - Ilves
Ässät - Kärpät

Ti 21.02.
Blues - KalPa
Jokerit - Tappara
JYP - HPK
Lukko - Kärpät
SaiPa - HIFK
TPS - Ässät

HPK - Jokerit
Ilves - SaiPa
KalPa - Tappara
Pelicans - Blues
Ässät - Lukko

PLAYOFF-OTTELUT

La 18.02.
HIFK - JYP

Pe 17.02.
JYP - Ilves
Kärpät - HIFK
Lukko - TPS
SaiPa - Ässät
Tappara - Pelicans

To 16.02.
Jokerit - KalPa

Ti 14.02.
HIFK - Ilves
KalPa - Kärpät
SaiPa - Blues
Tappara - Lukko
TPS - JYP
Ässät - HPK

KalPa - Ässät
Kärpät - SaiPa
Pelicans - TPS

PELICANS 2011 - 2012

LIIGAKARSINTA
Paras seitsemästä -järjestelmällä
Pe 23.03.
Ti 27.03.
To 29.03.
La 31.03.
Ti 03.04. (tarvittaessa)
To 05.04. (tarvittaessa)
La 07.04. (tarvittaessa)

To 15.03.
Blues - Jokerit
HIFK - HPK
Ilves - KalPa
JYP - Kärpät
Pelicans - Tappara
SaiPa - Lukko
Ässät - TPS

Tappara - HIFK
TPS - Pelicans

ALKAMISAJAT
Arkisin 18.30
Lauantaisin 17.00, lisäksi
poikkeukset 16.00 ja 18.30
Sunnuntaisin 17.00
Pitkäperjantaina 18.30

Ti 13.03.
HPK - Ilves
Jokerit - JYP
KalPa - SaiPa
Kärpät - Ässät
Lukko - Blues

La 10.03.
Blues - HPK
JYP - KalPa
Kärpät - Lukko
Pelicans - HIFK
Tappara - Ässät

Pe 09.03.
HIFK - SaiPa
HPK - Pelicans
Ilves - TPS
Ässät - Jokerit

To 08.03.
Jokerit - Kärpät
KalPa - Blues
Lukko - JYP

FINAALIT
Paras seitsemästä -järjestelmällä
Ma 16.04.
Ti 17.04.
To 19.04.
La 21.04.
Ma 23.04. (tarvittaessa)
Ke 25.04. (tarvittaessa)
To 26.04. (tarvittaessa)

Ti 06.03.
Blues - Tappara
HIFK - JYP
HPK - KalPa
Ilves - Jokerit
Pelicans - Ässät
SaiPa - Kärpät
TPS - Lukko

La 03.03.
Jokerit - SaiPa
JYP - Pelicans
KalPa - HIFK
Kärpät - HPK
Lukko - Ilves
Tappara - TPS

Pe 02.03.
HIFK - Blues
Ilves - JYP
Pelicans - Jokerit
SaiPa - Tappara

Pelicans A-nuoret 2011-2012

A-nuorten kotiottelut 2011-2012
17.9.2011
24.9.2011
25.9.2011
1.10.2011
2.10.2011
5.10.2011
9.10.2011
19.10.2011

Pelicans - HIFK
Pelicans - K-Vantaa
Pelicans - Lukko
Pelicans - Ässät
Pelicans - Jokerit
Pelicans - SaiPa
Pelicans - HPK
Pelicans - Ilves

22.10.2011
23.10.2011
26.10.2011
29.10.2011
25.11.2011
3.12.2011
14.12.2011
4.1.2012

KANNATTAA NÄYTTÄÄ
KETÄ KANNATTAA
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Pelicans - TPS
Pelicans - Sport
Pelicans - Tappara
Pelicans - JYP
Pelicans - Blues
Pelicans - Tappara
Pelicans - KalPa
Pelicans - SaiPa

7.1.2012
22.1.2012
29.1.2012
3.2.2012
25.2.2012
26.2.2012

Pelicans - Ilves
Pelicans - Tappara
Pelicans - JYP
Pelicans - Jokerit
Pelicans - Kärpät
Pelicans - Ässät

NÄLKÄISEN JOUKKUEEN
JA FANIN
LOUNASPAIKKA

PIRI
PALASI KOTIIN
teksti: Eetu Ampuja

kuvat: Juha Sorri

Kari Eloranta otti ohjat Pelicansin A-nuorista.
Pelicans, Rapperswill, Ilves, Björklöven, Mora,
HeKi, Lustenau...
Kari Eloranta on ehtinyt valmentaa monessa
paikassa. Täksi kaudeksi kiertolainen lysäyttää
matkalaukkunsa kuitenkin tuttuun paikkaan:
takaisin kotiin.
- Erittäin hyvillä fiiliksillä tulen Lahteen, tämä
on kotikaupunki. Kiva olla taas kotona, Eloranta myhäilee.
Paluu Lahteen tarkoittaa myös paluuta Lahden jäähalliin, joka nykyisin tunnetaan nimellä
Isku Areena.
- Täytyy sanoa, että halli on muuttunut kovasti niistä ajoista kun itse täällä pelasin, Reippaan
legenda sanoo.
- Se on muuttunut edukseen. Puitteet ovat
hienot, mutta tallella on edelleen se sama tiivis
tunnelma.

Huusholli pystyssä
Syy kotiinpaluulle on selvä. 55-vuotias Eloranta
otti täksi kaudeksi valmennettavakseen Pelicansin A-nuoret – asia, josta kokenut koutsi oli haaveillut jo pitkään.
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- Olen valmentanut monissa paikoissa ja mo-

lä. Keskusteleva ja analyyttinen käskijä on tullut

ta kun komposiitilla pitäisi tehdä muutakin kuin

nenlaisia joukkueita, mutten koskaan junioreita.

toimeen valmennettaviensa kanssa – oli näiden

vain lyödä kiekko ränniin tai lasin kautta pihalle,

Nyt sain kerralla 30 poikaa, Eloranta hymyilee.

kansallisuus sitten mikä tahansa.

tulee ongelmia.

Elorannalla oli Itävallan Lustenauhun vielä

Ei perusajatukseni pelistä ole muuttunut

Elorannan peräänkuuluttamassa kiekollisuu-

vuosi sopimusta jäljellä, mutta seuran talous-

varmaan mihinkään. Mutta siitä olen ylpeä et-

dessa on parannettavaa myös Pelicansin A-nuo-

vaikeudet saivat lahtelaisen miettimään tulevaa

tä olen pystynyt kommunikoimaan eri kielillä ja

rilla.

kautta uudelleen.

saamaan viestini perille.

- Olisin voinut jatkaa siellä, mutta sanoivat, että konkurssi voi olla lähellä.
- Sain luvan katsella halutessani muualle. Ja
kun sitten tällainen mahdollisuus tuli eteen, niin
ei sitä tarvinnut kauan miettiä.

- Pojat ovat kovia tekemään töitä ja vauhtia

Lahdessa legendan viestejä kuuntelevat pa-

piisaa, mutta ihan perusasioissa pitäisi vielä pa-

rikymppisistä nuorukaisista koostuva tasainen

rantaa. Uskallan väittää, että 20 vuotta sitten pe-

massa.

laajien syöttötaito oli parempi kuin nyt.

- Jos ajatellaan, että lahtelaisia pelaajia on
noussut viime vuosina paljon liigaan, niin sitä

Paluuta puolsi sekin, että Elorannalla on ollut

- Tulemme harjoittelemaan sitä ja laukausten
laatua. Pohja rakentaa on kyllä hyvä.

asunto Lahdessa. Hän naurahtaa olleensa kirjoil-

Seuraa heitä

la milloin missäkin maassa, mutta koti Jalkaran-

Pelicansin A-nuorissa on mielenkiintoisia,

nassa on pysynyt paikoillaan.

nousevia kikkoilijoiden alkuja. Joukkueen

kaikkina maailmalla vietettyjen vuosien aikana

tuore päävalmentaja Kari Eloranta kertoo,

”Pelin tempo on
muuttunut. Nykyään
peli on nopeampaa ja
suoraviivaisempaa.”

ketkä kannattaa painaa mieleen.
Kimi Koivisto
181cm / 75 kg
19-vuotias lh
”Erittäin lahjakas kaveri, erittäin hyvä luistelemaan. Paljon pitää vielä tehdä töitä, mut-

- Vaimo ja tytär ovat pitäneet huushollia, kun

ta pohjat ovat hyvät. Avainpelaajiamme, tu-

olen valmentanut ulkomailla. Nyt tytär opiske-

lee saamaan peliaikaa.”

lee Tampereella ja olemme vaimon kanssa kahTopi Kettunen

destaan.
- On kyllä tosi kivaa tulla taas kotiin.

20-vuotias kh

Kiekollisuus kunniaan

taustaa vasten pelaajatuotanto on hyvä. Tällä

”Pieni keskushyökkääjä, vahvuudet pelin-

Vaikka Elorannan keskittynyt katse on tuttu

hetkellä meillä ei ole kuitenkaan todellisia täh-

teossa. Taitoa on, ja liike on hyvää tasoa.

monen pelaajapenkin takaa, on kyseessä en-

tipelaajia nuorissa, rehellinen Eloranta sanoo.

Fyysiuuden puute voi olla ongelma mies-

nen kaikkea ex-pelaaja. Useiden SM-sarjakau-

- Olisi tärkeää, että nämä kaverit pääsisivät

ten peleiessä, joihin hän voi ikänsä puoles-

sien lisäksi Eloranta ammentaa pelikirjaansa yli

pelaamaan ikäkausimaajoukkueissa. Siellä he

ta pikku hiljaa siirtymään. Mutta onko se

500 ottelusta Ruotsissa ja Sveitsissä sekä 257

tietäisivät itsekin, missä mennään.

sitten liiga vai mestis? Mestis todennäköi-

NHL-koitoksesta. Unohtaa ei sovi myöskään

sesti.”

137-maaottelua, joissa puolustaja esiintyi aina

Syöttötaito hukassa

edukseen.

Jääkiekko on kehittynyt valtavasti viimeisen 10

Mikko Aronen

vuoden aikana. Vielä suurempi ero on, jos lisä-

190cm / 82kg

tään toiset 10 vuotta Elorannan aktiiviaikoihin.

16-vuotias op

- Olen ollut aina suuri kiekollisen pelin ystävä.
Tykkäsin siitä pelaajana ja yritän myös valmentaa niin, että kiekollisuus olisi etusijalla, Eloranta kertoo.
- Se on pelaajalle miellyttävin mutta myös vai-

- Pelin tempo on muuttunut. Nykyään peli on
nopeampaa ja suoraviivaisempaa.

”Ormattilan pojalla on hyvä asenne, hänestä tulee vielä pelaaja. Hän yrittää olla kie-

Myös A-nuorten SM-liigassa viiletetään vauh-

kollinen, mutta mieleästni ehkä parem-

dilla päästä päätyyn. Liigajoukkueet voivat tar-

pi peruspakki. Voisi olla hyvä hankkia lisää

Eloranta on vetänyt viivoja monenlaisiin tak-

vittaessa nostaa nuoria ylös, koska jämäminuut-

fyysisyyttä.”

tiikkatauluihin, ja opastanut monella eri kielel-

tien vääntöä ja potkua pojista kyllä löytyy. Mut-

kein tapa kehittyä.

70

175cm / 78cm
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