
Veiterä vahvana suosikkina Bandyliiga-kauteen 

 

Alkava Bandyliiga-kausi tarjoaa faneille paljon mielenkiintoista seurattavaa. Pitkästä aikaa sarjaa pelataan 

jälleen 10 joukkueen voimin kun torniolaiset tekevät paluun liigakartalle. Hieman yllättäen toivottu paluu ei 

tapahdukaan ToPV:n väreissä vaan paikkakunnan kasvattajaseurana tunnetun Länsi-Rannikon Konkareiden 

(LRK:n) nimissä. Uuden tulokkaan otteet herättävät varmasti mielenkiintoa myös muutenkin kuin uutta 

peliasua ihmetellessä, sillä joukkueen kokoonpanossa vilahtelee tuttuja nimiä. Mukana ovat myös 

tunnettuja maajoukkuekonkareita kuten Antti Ekman, Pekka Hiltunen ja Pasi Hiekkanen. Kokeneiden 

pelaajien nykykunto jää nähtäväksi, mutta ainakin sarjaan saatiin Ekmanin muodossa sivutukiosastolle 

maailmanluokan katsottavaa. Heittopussia joukkueesta ei varmaankaan tehdä ja etukäteisveikkailuissa 

joukkuetta onkin kaavailtu vahvaksi playoff-ehdokkaaksi, jonka mahdollisuudet myös mitaleihin ovat 

realistiset. Kokoonpanon koostuessa lähestulkoon pelkästään paikkakunnan omista, toisilleen tutuista 

kasvateista, voi tulokkaalta odottaa jo heti alkuun toimivaa yhteispeliä. Nähtäväksi jää ovatko vuodet 

muualla muuttaneet torniolaisten pelityyliä vai haetaanko takavuosien tyyliin vastustajista heti otetta 

jatkuvalla yltiörohkealla yläprässillä, jossa pallonriistoon pyritään miesylivoimalla jopa vastustajan 

rankkarialueen sisällä. 

Bandyliiga-joukkueiden pelaajille ja valmentajille kauden alla suunnatussa kyselyssä nousi esille monia 

mielenkiintoisia näkemyksiä. Selkeimpänä yhtenäisenä kannanottona voidaan todeta, että hallitsevan 

mestarin Veiterän ennustetaan porskuttavan jälleen mestariksi kauden päätteeksi lähes yksimielisellä 

yhteisymmärryksellä.  Joukkueen runko on säilynyt lähes samana viime kaudesta ja keskikentälle on saatu 

Ruotsista takaisin Veiterään palannut maajoukkuemies Eetu Peuhkuri. Syksyn tulokset harjoitusotteluista 

sekä World Cupista osoittavat että kesällä on hikoiltu ja joukkueessa on vahvaa luottoa omaan tekemiseen. 

Veiterä otti syksyllä arvokkaan päänahan kukistettua Ruotsin Elitserien joukkueen Telluksen sekä 

vääntämällä tasapelin Ljusdalin kanssa, joka viime vuoden tyyliin hakee nousua Elitserieniin vahvana 

ennakkosuosikkina keskikenttätaiturin Mihail Svesnikovin johdolla. Myös otteet ja tulokset World Cupissa 

antavat energiaa ja uskoa sarjakauteen, vaikka saldona olikin kolme tappiota mm. Ruotsin viimekauden 

finaalijoukkuetta Bollnäsiä vastaan.  

Pelaajakyselyssä joukkueen vahvuuksiksi nousevat useampi osatekijä. Keskikentällä Tomi Hauska ja tällä 

kaudella myös Eetu Peuhkuri etunenässä pitävät huolen siitä, että tarjontaa löytyy kärkeen saakka. Kärjessä 

löytyy tunnetusti tehoa ja lyöntivoimaa Janne Hauskalta ja tätä täydentäen taitoa haastaa Emil Fedorovilta. 

Viime kaudella hyviä otteita esittäneet Tero Liimatainen, Aleksi Seppänen sekä Ere Verhelä tuovat omat 

mausteensa tähän coktailiin, joten halukkaita eteenpäin menijöitä löytyy leveältä rintamalta ja näyttäviä 

haastoja keskustaan tullaan näkemään. Yllättävää ei ole, että näistä nimistä povataan Bandyliiga-pelaajien 

keskuudessa myös tehotilastojen kärkinimiä tälle kaudelle. Kuitenkin kuten jo viime vuoden finaalissa 

nähtiin, niin pelkällä hyökkäysvoimalla ei Veiterä olisi voittoaan kaivanut. Veiterän mestaruuden uusimista 

puoltaa, että koko joukkueelle henkisesti tärkeänä alakerran turvana löytyy myös maalivahtiosastolla Topi 

Peuhkuri, jota OLS:in Pertti Virtasen kanssa pidetään sarjan parhaana veskarina. 

Vaikka Veiterällä on kiistämättä hyvät lähtökohdat tulevaan kauteen, ei lippiksiä kuitenkaan ole vielä syytä 

laittaa painoon. Veiterä ei esimerkiksi ole koskaan kyennyt kahteen peräkkäiseen mestaruuteen. Ei edes 

seuran kulta-aikana 1950-luvulla, jolloin mitaleja tuli lähes jokaisena kautena. Tällä tosiasialla ei tänä 

päivänä liene suurta merkitystä mutta sitä vastoin on muistettava, että Veiterä nousi viime kauden 

mestariksi yllättäen runkosarjan viidenneltä sijalta vahvan loppukauden ansiosta. Myös viime vuoden 

finaalin lopputulos olisi hyvin voinut olla varsin toisenlainen etenkin ilman Topi Peuhkurin rankkaritorjuntaa 

ensimmäisen puoliajan lopussa.  Nyt joukkue lähtee sarjaan hallitsevana mestarina, jonka päänahkaa kaikki 

vastustajat himoitsevat. Tästä asetelmasta tulevat kaikki vastustajat hakemaan omaa kuntotodistustaan 



pelatessaan Veiterää vastaan ja varmaa on, että se näkyy usein myös kaksinkamppailukovuudessa. Mitään 

ei siis tule ilmaiseksi ja puhumalla ei kerätä pisteitä sarjataulukkoon.  

Olettaa voi myös, että moni joukkue etenkin vieraissa lähtee Veiterää vastaan sumputtamaan oman 

päätynsä miesylivoimalla antaen samalla Veiterälle enemmän tilaa ja aikaa rakentaa hyökkäyksiään. 

Mielenkiintoista tuleekin olemaan kauden aika seurata kuinka Veiterä kykenee kuskin paikalta viemään 

peliä. Pelaako joukkue maltilla ja kollektiivina pitkiä hyökkäyksiä, hakien ratkaisua oikeista paikoista kun 

muuta ei ole tarjolla, vai sortuvatko pelaajat hakkaamaan päätään seinään kukin omalla vuorollaan. 

Joukkueen vahvuuksien levätessä pallollisella puolella ja tässä tapauksessa useilla hartioilla, haasteeksi 

nousee muutenkin kuinka pitää säännöllinen ja tiuha pallotuntuma mahdollisimman monella läpi koko 

ottelun.  

Parhaimmillaan Veiterän pelistä jää tunne, että pelityylin ja pelaajatyyppien keskiössä on halu edetä sekä 

kyky ja uskallus haastaa vastustajaa. Haastetaan keskustaa eikä tyydytä kiertämään. Täten mitä suuremman 

pallorallin Veiterä kykenee luomaan, sen suuremmat edellytykset mestaruuden uusimiseen pitäisi olla. 

Ilman tätä omien vahvuuksien hyödyntämistä voi Veiterän lento kuitenkin katketa jo hyvissä ajoin ennen 

finaalia sopivan vastustajan sattuessa kohdalle. Tähän yllätykseen riittää kuitenkin edellytyksiä 

useammallakin liigajoukkueella, joista Akilles, JPS ja Kampparit lienevät muita kärkijoukkueita. 

Mikäli Veiterä kykenee kehittämään peliään ja vastaamaan haasteeseen, on sillä tarjolla nykyisellä 

rungollaan muutenkin hyvä tulevaisuus vaikka kehityshaluisia pelaajia lähtisikin vuosittain muualle 

kokeilemaan siipiään. Mielellään näkisi, että Veiterästä kehittyisi kotimaan sarjaan lähivuosien pelillinen 

suunnannäyttäjä, joka pystyisi haastamaan tosissaan myös ulkomaisia joukkueita. Samaa toivoisi myös koko 

seuralta. Seuran tuore yhteistyösopimus Hammarbyn kanssa herättää mielenkiintoa siitä, että nähdäänkö 

Veiterän kasvatteja Tukholman suurseurassa lähivuosina. Tätä olosuhteiden kehittämistä toivoisi näkevän 

myös muutenkin seurassa. Kun muuallakin Suomessa on herätty hallihankkeiden kanssa, niin hieman 

kummastuttaa milloin myös Lappeenrannassa aletaan toden teolla puuhata bandyhallia. Vaikka alkava 

kausi tarjoaakin paljon mielenkiintoista nähtävää ja kuultavaa, niin bandykauden kuumin uutinen olisi 

kuitenkin tietää milloin tuloillaan oleva Helsingin jääpallohalli valmistuu. 

 

Pelaajakysely 

Näin pelaajat ja valmentajat vastasivat Bandyliigan pelaajakyselyyn. 

1. Mielestäsi Bandyliigan paras maalivahti? 

1. Pertti Virtanen, OLS  

2. Topi Peuhkuri, Veiterä  

3. Pasi Hiekkanen, LRK 

 

2. Mielestäsi Bandyliigan paras puolustaja? 

1. Mikko Rytkönen, JPS  

2. Pekka Hiltunen, LRK 

3. Christian Laibert, Veiterä 

 

3. Mielestäsi Bandyliigan paras sivutuki? 

1. Antti Ekman, LRK  

2. Matti Vainio, Akilles  

3. Ere Verhelä, Veiterä  

 



4. Mielestäsi Bandyliigan paras keskikenttäpelaaja? 

1. Eetu Peuhkuri, Veiterä  

2. Tomi Hauska, Veiterä  

3. Ville-Veikko Angeria, Akilles 

 

5. Mielestäsi Bandyliigan paras hyökkääjä? 

1. Sami Laakkonen, Akilles  

2. Emil Fedorov, Veiterä  

3. Janne Hauska, Veiterä 

 

6. Mielestäsi Bandyliigan paras luistelija? 

1. Sami Laakkonen, Akilles  

2. Tatu Ässämäki, JPS  

3. Tero Liimatainen, Veiterä  

 

7. Kenellä on mielestäsi Bandyliigan kovin laukaus? 

1. Harri Hiukka, HIFK 

2. Janne Hauska, Veiterä 

3. Tuomas Räisänen, OLS 

 

8. Kenellä on mielestäsi Bandyliigan monipuolisin syöttövalikoima? 

1. Tomi Hauska, Veiterä 

2. Mikko Rytkönen, JPS 

3. Ville-Veikko Angeria, Akilles 

 

9. Kenellä on mielestäsi Bandyliigan kovimmat taklaukset?  

1. Atte Hänninen, JPS  

2. Christian Laibert, Veiterä  

3. Anssi Hänninen, JPS  

 

10. Kenellä on mielestäsi Bandyliigan näyttävimmät harhautukset? 

1. Lasse Tammilehto, JPS  

2. Tomi Hauska, Veiterä  

3. Tuomas Rintala, JPS  

 

11. Kenen uskot voittavan Bandyliigan pistepörssin 2017-2018? 

1. Eetu Peuhkuri, Veiterä  

2. Tomi Hauska, Veiterä 

3. Janne Hauska, Veiterä 

 

12. Kenen uskot voittavan Bandyliigan syöttöpörssin 2017-2018? 

1. Eetu Peuhkuri, Veiterä  

2. Tomi Hauska, Veiterä  

3. Ville-Veikko Angeria, Akilles 

 

13. Kenen uskot olevan jäähykuningas 2017-2018? 

1. Juha Laitinen, HIFK 

2. Atte Hänninen, JPS 



3. Tommi Niittylä, HIFK 

 

14. Kenen uskot olevan Bandyliigan maalikuningas 2017-2018? 

1. Emil Fedorov, Veiterä  

2. Janne Hauska, Veiterä  

3. Sami Laakkonen, Akilles  

  



15. Mitä joukkuetta vastaan on mielestäsi mukavinta pelata? 

 

 

 

16. Mitä joukkuetta vastaan on mielestäsi ikävintä pelata? 

 

 

  



17. Millä joukkueella on mielestäsi paras kotiyleisö? 

 

18. Mikä on mielestäsi Bandyliigan ikävin vieraskenttä? 

 

  



19. Mielestäsi Bandyliigan mestarisuosikki? 

 

 


