
8 9

Puheenjohtajan tervehdys

Aleksei Nikisov valmentaa Veiterää toista kautta.
Ruotsista Bandyliigaan palasi maajoukkuepelaa-

ja Eetu Peuhkuri (Gripen) ja LRK Tornion muka-
na 12 eri tason maajoukkueissa pelannutta Antti 
Ekmanin johdolla.

Seurasiirtoja tapahtui kaiken kaikkiaan 62.

Liigassa 11 maailmanmestaria
Vuoden 2004 miesten kultajoukkueesta Bandylii-
gassa pelaavat Kimmo Huotelin Kampparit, LRK 
Pasi Hiekkanen ja Sami Laakkonen Akilles, mikäli 
kuntoutuu. P17/2013: Kampparit: Kasperi Hirvo-
nen, Iisakki Kaivola ja Kalle Lempinen, Naruke-
rä: Aleksi Lindqvist WP 35: Ville Koskinen sekä 
P15/2004 Akilles: Matti Vainio, Botnia: Tomi Lappi 
ja Tomi Pallassalo.

Olosuhteet
Bandyliigan joukkueista jokaisella joukkueella 
käytettävissä tekojäärata. Venäjän ja Ruotsin ke-
hitys näyttää, että jääpalloilu on lähitulevaisuu-
dessa siirtymässä halliaikaan. Ruotsin ja Venäjän 
liigajoukkueiden kilpailukausi alkaa parhaimmil-
laan jo elokuussa ja Suomessa usea joukkue ei ole 
päässyt vielä marraskuussa isolle tekojäälle. Suo-
messa olisi hyvin tilaa 2-4 hallille, jolloin voitai-
siin Suomessakin käynnistää kilpailukausi aikaisin 
kilpailijamaiden tapaan. Puhumattakaan kuinka 
kv. kilpailukalenteri voitaisiin rakentaa uudelleen.

Bandyliiga käynnistyy perjantaina 16.11 ottelulla 
Veiterä vs. WP 35. Alfa TV:ssä näkyvä finaali pe-
lataan 11.3.2017 runkosarjassa paremmin sijoit-
tuneen kotikentällä klo 19.00 alkaen.

Bandyliigassa pelataan 10 kaksinkertainen sar-
ja. Sarjan kahdeksan parasta joukkuetta selviävät 
jatko-otteluihin. 

Veiterä suosikki
Tuomo Partasen liigavalmentajille ja pelaajille te-
kemän kyselyn pohjalta Veiterä on selkeä suosikki 
ennen JPS: ää ja Akillesta.

Jääpallon Bandyliiga on viime kausina ollut var-
sin tasainen, mainittakoon että viimeisten kuuden 
kauden aikana on ollut neljä eri mestaria ja seitse-
män joukkuetta mitaleilla.

Liigassa 13 ulkomaalaispelaajaa ja yksi ulko-
maalaisvalmentaja
Venäläispelaajia liigassa on 12, mikäli kolme WP 
35:n saavat paperiasiansa kuntoon. HIFK:n riveis-
sä pelaa ruotsalaispelaaja Aleksander Hart. Liigan 
venäläispelaajat: Akilles Pavel Kuznetsov ja Roman 
Murzin, Botnia Ignat Mikhailin ja Artem Lapshin, 
HIFK Stepan Oklahov, Kampparit Artem Shekho-
vtsov, Narukerä Maxim Nikishov ja Andrei Krai-
nos, WP 35 Vladislav Borovkov, Ivan Fedorkin, 
Aleksei Ibatulov ja Alex Popov. 

OLS:n riveissä pelaa Jonas Sulila joka on kak-
soiskansalainen (Suomi, Ruotsi).

Jääpalloilun miesten Suomen Mestaruus on ratkaistu 107 kertaa ja alkava sarja on historian 108. kausi.

108. SM-kausi käyntiin

Tuleva jääpallokausi on käynnistymässä edellisvuoden malliin. 
Oulussa on pelattu Suomen Cup -turnaus. Suomen Cupin fi-
naaliin selvisivät Lappeenrannan Veiterä ja JPS Jyväskylästä 
kuten viime kaudellakin. Cupín finaali pelataan Uudenvuo-
den aattona Lappeenrannassa.  Oulun turnaukseen osallistui 
myös Bandyliigan uusin tulokas, Länsi-Rajan Konkarit, LRK, 
Torniosta. Matti Pajusen pitkä ura LRK:n puheenjohtajana hui-
pentui tänä syksynä, kun LRK:n edustusjoukkue täytti kaikki 
Bandyliigaan vaadittavat edellytykset. Tervetuloa liigaan LRK.

A-maajoukkue valmistautuu tulevaan kauteen edelleen 
päävalmentaja Antti Parviaisen valmennustiimin johdolla. 
Ensimmäiset maaottelut on pelattu Ruotsia vastaan syyskuus-

sa Vetlandassa. Samassa yhteydessä järjestettiin 21-vuotiaiden maaottelut.  Ensimmäistä 
kertaa oli havaittavissa molempien joukkueiden yhteneväinen ” suomalainen” pelitapa. 
A-maajoukkueen kausi jatkuu kansainvälisessä turnauksessa Söderhamnissa joulukuus-
sa ja 21-vuotiaat pelaavat samaan aikaan MM-kisat Vetlandassa. Miesten MM-kisat ovat 
tammi-helmikuun vaihteessa Habarovskissa, Venäjällä.

Naisten maajoukkue matkustaa MM-kisamatkalle uudistetun valmennustiimin johdolla 
Kiinaan tammikuussa. Luvassa on varmasti pelaajille ainutlaatuinen kokemus.

Tätä kirjoitettaessa tuli valitettava tieto USA:sta; poikien P-15 MM-kisat Minnesotassa 
on jouduttu perumaan. Näin suurvaltapolitiikan vaikutukset näkyvät myös jääpallomaa-
ilmassa. Valmennus- ja johtoryhmä oli tehnyt jo ison määrän töitä kisamatkan eteen.

P-19 ja P-17 maajoukkueilla on ohjelmassa alkavalla kaudella MM-kilpailut.
Nuorisomaajoukkueiden koordinoijan tehtävään valittiin keväällä Olli Manninen. Olan 

tehtäviin kuuluu mm. eri maajoukkueiden pelitavan yhtenäistäminen, yhteydenpito eri 
sidosryhmiin mm. urheilulukioihin Suomessa ja Ruotsissa ja meidän nuorten huippupe-
laajien jatkuvan kehittymisen varmistaminen.

Strategia 2020 jalkauttaminen seuratasolle jatkuu edelleen päävalmentaja Antti Parviai-
sen johdolla. Erotuomarit kouluttivat itseään tulevaan kauteen Suomen Cupin yhteydessä 
ja saman viikonlopun aikana pidettiin liittohallituksen ja erotuomareiden yhteinen tapaa-
minen. Valmentajakoulutuksen kehittäminen jatkuu ja monipuolistuu edelleen. 

Jääpallo-otteluiden tv-lähetykset jäävät tänä vuonna yhteen. Alfa-tv näyttää finaalin 
suorana 10.3.2018. Toivottavasti tänäkin vuonna saamme kokea vähintäänkin yhtä hie-
non finaalitapahtuman kuin viime kauden päätteeksi Porvoossa. Onneksi monet seurat 
striimaavat pelejään nettiin innokkaimpien lajifanien iloksi, hyvä näin. 

Helsingin jääpallohallihanke etenee hitaasti, mutta varmasti, ja sen todellakin toivotaan 
toteutuvan. Sen lisäksi muutamissa muissakin kaupungeissa on aloitettu hankkeita hallien 
saamiseksi paikkakunnille. Näiden hankkeiden lisäksi myös kaikkien jääpallon pelaajien, 
toimijoiden ja kannustajien tukea tarvitaan lajin kehittämiseksi ja kasvattamiseksi

Hyvää alkavaa jääpallokautta kaikille!

Jääpalloterveisin,
Veijo Janhunen, SJPL puheenjohtaja
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Tulospalvelu
Liigan ja liiton muiden sarjojen tulosten ja tilas-
tojen seuraaminen käy vaivatta liiton kotisivujen 
www.finbandy.fi kautta. Bandyliigan tulospalvelu 
Ylen teksti-tv:n kautta toteutetaan myös reaali-
ajassa. Tulokset ja taulukot toimitetaan eteenpäin 
myös STT:n kautta.

Bandyliiga pähkinän kuoressa
Bandyliigassa ratkaistaan 108. mestaruus. Ainos-
taan vuosina 1918, 1940 ja 1942 sarja on jäänyt 
pelaamatta. 

Bandyliigassa pelaavista joukkueista useat ovat 
myös huomattavan iäkkäitä. Yli satavuotiaita seu-
roja ovat OLS, HIFK ja Akilles.

WP 35 on pelannut 76 ja HIFK ovat 75 kautta 
mestaruussarjassa. OLS johtaa maratontaulukkoa 
1480 pisteellä ja toisena oleva HIFK kerännyt 1375 
pistettä. Kaiken kaikkiaan 59 joukkuetta on tavoi-
tellut mestaruutta.

18 joukkuetta on voittanut mestaruuden 
Menestyksekkäin on ollut HIFK, jolla on 17 Suo-
men mestaruutta. OPS on voittanut ennätykselli-
set viisi perättäistä mestaruutta vuosina 1960-64. 
VBJS voitti vuosina 1914-20 kuusi mestaruutta 

peräkkäin, mutta välistä puuttuu 1918, jolloin 
mestaruutta ei ratkaistu. 

Helsinki on ollut menestyksekkäin kaupunki. 
Botnia, HIFK, HJK, KUV ja PUS ovat voittaneet 
30 miesten mestaruutta. Toisena tulevat oululai-
set OLS:n ja OPS:n voittamilla 23 mestaruudella. 

Historian tehokkaimmat pelaajat:
Samuli Niskanen jatkaa pistepörssin kärjessä, 
uransa aikana hän iski Bandyliigassa tehot 1194 
(516+678). Veikko Niemikorpi on edelleen va-
kuuttava maalintekijätilastossa 692 maalillaan.

Nykyisistä liigapelaajista Veiterän Janne Hauska 
on pistepörssissä 13. sijalla 525 (322+193) pisteellä.  
Akilleen Rasmus Lindqvist on 15. sijalla 501 (390 
+ 111) tehopisteellä. 

Viime kaudella runkosarjan pistepörssin paras 
oli Akilleen Sami Laakkonen 40 (32+8). Toisek-
si sijoittui Botnian Jimi Heinonen 39 (25 + 14) 
kolmanneksi sijoittui Narukerän Tomi Mustonen 
35 (30+5).

Maalintekijätilaston kärkikolmikko viime kau-
della oli: 1. Sami Laakkonen 32, 2. Tomi Musto-
nen 30 ja kolmannen sija jakoivat Jimi Heinonen 
ja Janne Hauska 25 maalilla.

Kuvat: Pekka Huovila ellei toisin ole mainittu.

Veiterä juhli vuoden 2017 SM kultaa

1900-luku
PUS voitti historiallisen ensimmäisen mesta-
ruuden lisäksi myös 1909 mestaruuden. Finaa-
lissa kaatui HIFK, nyt maalein 6-4.

1910-luku
Valtikka vaihtui ja HIFK voitti neljä mestaruut-
ta peräkkäin ja lisäksi joukkue oli neljä kertaa 
hopealla. Viipurilaiset vahvistuivat ja nousivat 
framille. Wiipurin Bandy & Jalkapalloseura, 
joka myöhemmin muutti nimensä Susiksi, 
voitti viisi mestaruutta peräkkäin. 1918 pelit 
jäivät pelaamatta.

1920-luku
Viipurin Sudet oli vuosikymmenen joukkue, 
viisi mestaruutta ja kolme hopeaa. Kovin kilpai-
lija oli jääpallotoiminnan aloittanut Helsingin 
Jalkapalloklubi. HJK:lle kirjattiin neljä mesta-
ruutta ja kolme hopeaa.

1930-luku
HIFK nousi takaisin huipulle ja voitti neljä 
mestaruutta. Uudeksi mestariksi kirjattiin 1931 
Viipurin Palloseura (ViPS).

1940-luku
Sotavuosista 1940 ja 1942 mestaruudet jäivät 
ratkaisematta. Varkautelaiset tulivat kuvaan 
mukaan. Varkauden Pallo 35 (WP 35) voitti 
viisi mestaruutta. Uudeksi mestariksi kirjattiin 
1949 Lappeenrannan urheilumiehet (LUM).

1950-luku
Lappeenrannan asema vahvistui ja Veiterä voit-
ti kolme mestaruutta, ensimmäisen 1951. WP 
35 voitti myös kolme mestaruutta. Mestarien 
kirjaan uusina joukkueina kirjattiin Käpylän 
Urheilu-Veikot (KUV), joka voitti kaksi mes-
taruutta ja Oulun Palloseura (OPS), joka voitti 
ensimmäisen mestaruutensa 1953.

Suomi-Bandyn SM-vuosikymmenet
1960-luku
OPS oli vuosikymmenen ykkösjoukkue. Seuran 
nimiin kirjattiin viisi perättäistä mestaruutta 
1960-1964, mikä vieläkin on peräkkäisinä vuo-
sina voitettujen mestaruuksien ennätys. Uusia 
mestareita olivat Mikkelin Palloilijat (MP 1968) 
ja Veitsiluodon Vastus (1969).

1970-luku
Oulun Luistinseura (OLS) on vuosikymmenen 
joukkue voittaessaan viisi mestaruutta. Vas-
tus oli vahvin kiistakumppani voittaen kolme 
mestaruutta.

1980-luku
OLSin ote jatkuu vahvana, seuralle kirjattiin 
neljä mestaruutta. Uusiksi mestareiksi kirjat-
tiin Porvoon Akilles (1981) ja Botnia 69 (1989).

1990-luku
Vuosikymmen oli tasaista vääntöä, WP 35 nel-
jä mestaruutta, Botnia 2 ja OLS 2 mestaruutta. 
Uudeksi joukkueeksi mestariluetteloon kirjat-
tiin Porin Narukerä (1999).

2000-luku
Torniolaiset nousevat jääpalloeliittiin. Tornion 
Pallo-Veikot voitti ensimmäisen mestaruuten-
sa 2000 ja samalla vuosikymmenellä viisi lisää. 
Pahin kilpakumppani oli OLS, joka voitti neljä 
mestaruutta.  

2010-luku
Historiallisen 100. mestaruuden voitti HIFK 
ja 2012 Mikkelin Kampparit ensimmäisensä. 
LRK Tornio osallistuu 60. joukkueen miesten 
korkeimmalle sarjatasolle.
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Porvoolaiset ovat vakiinnuttaneet paikkansa Suo-
men jääpalloeliitissä. Kahdesti peräkkäin finaalissa 
ja viime kaudella runkosarjan voitto. Viime kau-
den päätteeksi Akilles sijoittui lopulta toiseksi. Nyt 
joukkueella käynnistyy 65. SM sarjakausi ja odo-
tukset yleisön hyvällä tuella Porvoossa ovat suuret.

Kausi 2016-17
Akilles pelasi toisen kauden uuden valmennus-
ryhmän johdolla runkosarjan hyvin. Tuloksena 
oli selkeä runkosarjan voitto. Joukkue oli paras 
pisteiden kerääjä sekä vieras- että kotikentällä.

Puolivälieriin Akilles valitsi vastustajakseen Na-
rukerän ja meni jatkoon kahdella voitolla: 13-1 ja 
3-5. Välierissä vastaan tuli hallitseva Cup mestari 
JPS. Kotikenttä oli valttia ja tasaisten otteluiden 
jälkeen Akilles meni finaaliin otteluvoitoin 3-2. 

 Finaalissa kotijoukkue Akilles joutui taipumaan 
loppukaudesta huippu-iskuun päässeelle Veiterälle 
maalein 3-5. 

Viime kauden erikoisuus: Akilles oli rankkariti-
laston ylivoimainen ykkönen, kaikki Bandyliigan 
ottelut huomioiden joukkue viimeisteli 19 maalia 
rangaistuslyönneistä. JPS oli toiseksi paras 9 ran-
gaistuslyöntimaalillaan.

Pelaajamuutokset 
Maalivahtiosasto vahvistui Olli Lappalaisen siir-
ryttyä Oulusta. Täsmähankintoina joukkueen 
riveihin keskikentälle hankittiin kokenut Roman 
Murzin (35-v, 250 ottelua Venäjän liigassa) ja 22-v 
Pavel Kuznetsov. Lisäksi nuori Saku Hämäläinen 
(18-v) siirtyi Jyväskylästä vahvistamaan hyökkäys- 

Akilles tavoittelee mitalipelejä

haluaa palkita fanijoukkonsa Trömpperit kirk-
kaimilla mitaleilla.

Isolle jäälle porvolaiset pääsivät Uppsalan lei-
rillä lokakuussa, missä laajalla rintamalla ajettiin 
joukkuetta sisään. Joukkue pelasi harjoitusottelut 
Unik (6-4) ja Siriusta (3-13) vastaan.

Suomen Cup Oulussa ei sujunut odotetulla 
tavalla. Suurin syy lienee Matti Vainion ja Sami 
Laakkosen poissalot. Sami Laakkosen kausi on pol-
vileikkauksen vuoksi paketissa. Kelikään ei ollut 
paras mahdollinen, mutta muut joukkueet olivat 
terävämmässä kunnossa. Akilles jäi alkulohkossa 
neljänneksi kahdella voitolla.

Oulun perusteella Akilles tarvitsee kaikki par-
haat pelaajansa, jotta pystyy kamppailemaan py-
tystä.

Ketä kannattaa seurata, avainpelaajat
Juuso Johanssonia, Andres Flinkiä ja Saku Hämä-
läistä kannattaa seurata samoin kokeneelta Roman 
Murzininilta odotetaan hyviä suorituksia.

 
Miesten SM-mitalitilasto
Kulta 2, hopea 3, pronssi 7

päätä.
Ryhmää täydennettiin myös omilla nuorlla pe-

laajilla: Aapo Pursio, Akseli Laakkonen ja Rasmus 
Fridolfsson.

Lähtijät/lopettaneet
Denis Sadakov palasi takaisin Venäjän liigaan, Ric-
kard Andersson Ruotsin Allsvenskaniin ja Tuomas 
Rintala Jyväskylään.  Alexander Lindfors ja Petteri 
Lampinen lopettivat.

Valmennus
Tomi Gröhnin ja Pertti 
Koposen toinen yhteinen 
valmennuskausi johti toi-
seen perättäiseen hopea-
mitaliin. Parivaljakon työ 
on tuonut varmuutta ja 
tasaisuutta joukkueen esi-
tyksiin – hawaijibandyn 
päivät ovat takanapäin.

Nykyinen joukkue, lähtökohdat kauteen
Ryhmä on laaja ja riittävän tasokas kamppailemaan 
pytystä. Pelaajameteriaalin leveys takaa kilpailuti-
lanteen joukkueessa.
Joukkue on sopiva sekoitus nuoria tulevaisuuden 
ratkaisupelaajia ja kokeneita vastuunkantajia. 
Akilles on tällekin kaudelle jatkanut panostusta 
omiin junioreihin ja heiltä odotetaankin kehitystä 
harjoittelun ja pelaamisen myötä.

Toinen perättäinen finaalitappio on varmasti 
mielissä ja ajaa joukkuetta eteenpäin. Joukkue 

Seuran SM-kultamitalit kaikki SM-sarjat huo-
mioiden: 7 ja joukkue on maratontaulukossa si-
jalla 6. Edellisestä SM kullasta on kulunut yli 20 
vuotta (1985). 

Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa
Sami Laakkonen 40 (32+8)
Denis Sadakov 29 (16+13
Ville-Veikko Angeria 24 (6+18)
Rasmus Lindqvist 22 (18+4)

 
 
Ketä kannattaa seurata, avainpelaajat 
Juuso Johanssonia, Andres Flinkiä ja Saku Hämäläistä kannattaa seurata samoin kokeneelta 
Roman Murzininilta odotetaan hyviä suorituksia. 

  
Taulukko 
 

 
 
 
 
Miesten SM-mitalitilasto 
Kulta 2, hopea 3, pronssi 7. 
 
Seuran SM-kultamitalit kaikki SM-sarjat huomioiden: 7 ja joukkue on maratontaulukossa sijalla 6. 
Edellisestä SM kullasta on kulunut yli 20 vuotta (1985).  
 
Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa 
Sami Laakkonen 40 (32+8) 
Denis Sadakov 29 (16+13 
Ville-Veikko Angeria 24 (6+18) 
Rasmus Lindqvist 22 (18+4) 
 
 

Akilles kotifinaalissa Joakim Nordström Matti Vainio

Trömperit nauttii

Juuso Johansson Andreas Flinck

Tomi Gröhn
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Mestaruusvuoden 2016 jälkeen joukkueessa on 
käynyt suuri myllerrys. Botnia rakensi viime kau-
della uutta joukkuetta, oli runkosarjan neljäs ja 
lopulta sarjassa viidentenä.

Seura aloittaa 40. SM-sarjakautensa ja joukkue 
tavoittelee paikkaa mitalipeleihin.

Kausi 2016/17
Botnia pelasi ailahtelevasti, mutta parhaimmil-
laan voitti mm. mestari Veiterän. Kotikentällään 
helsinkiläiset keräsivät 13 pistettä ja vierakentiltä 
kertyi 9 pistettä.

Puolivälieriin Botnia sai vastaansa Veiterän. Kal-
liossa pelatun heikon kotiottelun jälkeen Botnia 
haastoi tulevaa mestaria tosissaan. Veiterä voitti 
Lappeenrannassa jatkoajan jälkeen ja meni otte-
luvoitoin 2-0 välieriin.

Pelaajamuutokset: 
Maalivahtiosastolle Botnia sai Varkaudesta Joo-
nas Kankkusen. Venäjältä joukkueeseen liittyivät 
Ignat Mikhalin ja Artem Lapshin. Jyväskylästä 
Botnian riveihin siirtyi Tuukka Penttinen ja Por-
voosta Niels Främling. Omista nuorista edustus-
joukkueeseen nostettiin Kaapo Schreck. Lisäksi 
come backin tekivät Sami Karlsson, Tomi Lappi 
ja Emil Utriainen. 

Lähtijät/lopettaneet
Mv Juuso Tervonen ja Kasperi Hirvonen siirtyi-
vät Mikkelin Kamppareihin. Ruotsin Elitserieniin 
siirtyi Jimi Heinonen (IK Sirius) ja allsvenskaniin 
Tero Määttälä (Örebro SK). Paikalliskilpailija 
HIFK:n riveihin liittyi Josua Eronen. Ulkomailla 

Botnialla edessä uudet haasteet
opiskelun takia poissa ovat Samuli Majamaki, Vil-
le-Matias Lammi, Tuomas Antikainen ja jouluun 
asti Micke Peräjärvi.

Nykyinen joukkue, lähtökohdat kauteen
Joukkue on koostumus nuoria ja vanhoja pelaajia. 
Tasainen ryhmä. Suurin haaste on korvata Hei-
nosen, Määttälän ja Hirvosen jättämä hyökkäys-
pelivoima. Siirtojen myötä lähti 93 tehopistettä 
– kolme parasta viime kaudella. Vilppu Huovilan 
pelaaminen opiskelujen takia on epävarmaa. 

Kauden teemana lienee luoda hyvällä puolus-
tuspelillä paremmat lähtökohdat hyökkäykseen. 

Syyskuussa Botnia oli Edsbynissä ison jään lei-
rillä ja pelasi pari harjoitusottelua. Edsbyn P20 oli 
parempi maalein 7-3 ja 7-5.

Oulun Suomen Cup Botnia pääsi testaamaan 
uudistuneella miehistollä muita liigajoukkueita.  
Muut joukkueet olivat askeleen edellä. Erityisesti 
on puolustuspeliä parannettava, sen kautta luo-
daan myös paremmat lähtökohdat hyökkäykseen.

Joukkueella on haastava kausi edessä ja pudo-
tuspelipaikka on tiukassa.

Valmennus
Joukkueen valmennusjohto uudistui, kun pääval-
mentajana aloitti Jussi Tapio. Apuvalmentajina 
toimivat Jukka Salmivaara ja Esa Määttä.

  
Ketä kannattaa seurata
Matti Islanderin, Juri Schrekin ja Iiro Karppisen ot-
teita kannatta seurata. Venäläiskaksikko (Lapshin,  
Mikhalin) tuovat leveyttä pelaajamateriaaliin.

Miesten SM-mitalitilasto
Kulta 4, hopea 4, pronssi 2
Suomen Cupin voitto 2016

Seuran mestaruudet, kaikki SM-sarjat huomi-
oitu: 44 ja maratontaulukossa sijalla 8.

Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa
Jimi Heinonen 40 (32+8) 
Tero Määttälä 34 (24+10) 
Kasperi Hirvonen 20 (9+11)
Tomi Herranen 15 (6+9)

 
 
Miesten SM-mitalitilasto 
Kulta 4, hopea 4, pronssi 2. 
 
Suomen Cupin voitto 2016 
 
Seuran mestaruudet, kaikki SM-sarjat huomioitu: 44 ja maratontaulukossa sijalla 8. 
 
Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa 
Jimi Heinonen 40 (32+8)  
Tero Määttälä 34 (24+10)  
Kasperi Hirvonen 20 (9+11) 
Tomi Herranen 15 (6+9) 
 

 
 
Miesten SM-mitalitilasto 
Kulta 4, hopea 4, pronssi 2. 
 
Suomen Cupin voitto 2016 
 
Seuran mestaruudet, kaikki SM-sarjat huomioitu: 44 ja maratontaulukossa sijalla 8. 
 
Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa 
Jimi Heinonen 40 (32+8)  
Tero Määttälä 34 (24+10)  
Kasperi Hirvonen 20 (9+11) 
Tomi Herranen 15 (6+9) 
 

Tomi HerranenIiro KarppinenJuri Schreck

Niklas Johansson, joukkueen kapteeni

Tomi Pallasalo
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Runkosarjan voitosta joukkue tuskin taistelee, mutta merkittävästi paremmista sijoista kuin 
viime kaudella. 

Avainpelaajat/ketä kannattaa seurata 
Aku Ojasella ja Patrik Huberilla on iso rooli pelinrakentelussa. Joni Vuopio oli Oulussa 
hyvässä vedossa ja nuoria pelaajia kannattaa myös seurata. Harri Hiukan lyödessä 
kannattaa olla hereillä. 

Seuran menestys: 
HIFK on miesten SM-mitalitilastossa toisena ja majailee myös maratontaulukossa toisena.

Miesten SM mitalitilasto 
17 kultaa, 20 hopeaa, 12 pronssia 

2 Suomen Cupin voittoa 

 

HIFK haluaa pudotuspeleihin 

HIFK puolustaa 
kulmalyöntiä Patrik Huber

Jari Hyttinen pelaajavalmentaja

Juha LaitinenJussi Yli-Houhala

Stephan Oklahov

HIFK:n ensisijainen tavoite tulevalle kaudelle 
on lähteä kirkastamaan kilpensä. Viime kauden 
heikot suoritukset on pyyhitty pois mielestä ja 
joukkue on valmis kohti uutta, menestyksekästä 
kautta. Seura viettää myös 120-vuotisjuhlavuotta, 
ja jääpalloa olemme pelanneet jo 110 vuotta. Kau-
si on menestyksekkäimmälle seuralle jo 76. kausi 
miesten pääsarjassa.

Kausi 2016-2017
HIFK menetti kesän aikana tärkeiltä pelipaikoilta 
pelaajia, eikä pystynyt menetyksiään korvaamaan.

HIFK:n puolustuspeli toimi, mutta kun maalin-
teko-ongelmien kanssa painiva joukkue ei saanut 
voittoihin tarvittavaa määrää maaleja, niin tulok-
sena oli putoaminen pudotuspeleistä.

Pelaajamuutokset
Ruotsista joukkueeseen liittyi Richard Laibert. 
Vuoden tauon pitäneet Erik Hörhammer, Harri 
Hiukka ja Joni Vuopio palasivat edustuksen ri-
veihin. Botniasta seuraan liittyi Josua Eronen ja 
Kamppareista Jaakko Liukkonen. Omista nuoris-
ta nostettiin mv Eppu Talvinko, Leevi Laitinen, 
Tuukka Järvinen, Veeti Louhos ja Elmeri Laalo.

Lähteneet/lopettaneet
Edustusjoukkueessa pelaamisen lopettivat Joni 
Hauska, Christoffer Huber, Joel Juvonen, Kim 
Mononen ja Pyry-Peetri Piironen. Patrik Backman 
siirtyi jääpallolukioon Ruotsiin.

           
Valmennus
Polvivammasta toipuva Jari Hyttinen palaa väli-
vuoden jälkeen mukaan joukkueen valmennuk-
seen. Hän jakaa valmennusvastuun Juha Laitisen 
kanssa.

Nykyinen joukkue, lähtökohdat kauteen
HIFK:n puolustuksessa on kokoa, vahvaa oman-
pään osaamista ja Joni Vuopion paluun mukana 
tuli myös lisää pallollista osaamista. Harri Hiukan 
paluu tuo merkittävästi maalintekovoimaa hyök-
käyspäähän.

Oulun Suomen Cupin turnaus sujui hyvin, toi-
nen sija JPS:n jälkeen B-lohkossa. Merkille panta-

vaa oli, että viisi pe-
laajaa pääsi maalien 
makuun.

Oulussa  HIFK 
puolusti hyvin ja sil-
le voi povata edel-
liskautta parempaa 
kokonaismenestys-
tä, jos puolustus- ja 
maalivahtipeli pysyy 
samalla tasolla.

Avainpelaajat/ketä kannattaa seurata
Aku Ojasella ja Patrik Huberilla on iso rooli pe-
linrakentelussa. Joni Vuopio oli Oulussa hyvässä 
vedossa ja nuoria pelaajia kannattaa myös seura-
ta. Harri Hiukan lyödessä kannattaa olla hereillä.

Seuran menestys:
HIFK on miesten SM-mitalitilastossa toisena ja 
majailee myös maratontaulukossa toisena.

Miesten SM mitalitilasto
17 kultaa, 20 hopeaa, 12 pronssia
2 Suomen Cupin voittoa

Seuran Suomen mestaruudet kaikki SM-sarjat 
huomioiden: 39 ja maratontaulukossa sijalla 2.

Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa
Aku Ojanen 22 (17+5)
Stepan Oklahov 11 (9+2)
Juha Laitinen 8 (0+8)
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JPS pelasi hyvän kauden. Runkosarjassa joukkue 
sijoittui kolmannelle sijalle. Voitto pronssiotte-
lussa toi mitalikantaan lisukkeena ja Suomen 
cupin voitto.
Alkava kausi on jyväskyläläisille SM tasolla 31.

Kausi 2016-17
Jyväskyläläisten kausi lähti kolmen voiton myötä 
hyvin käyntiin.  Kotikentällään joukkue keräsi run-
kosarjassa 11 ja vieraskentiltä 12 pistettä. Kauden 
parhaita hetkiä olivat Lappeenrannan Suomen 
Cupin voitto sekä Kamppareiden kaataminen 
Mikkelin pronssiottelussa.  

Puolivälierissä joukkue kohtasi WP 35:n. WP 
35 laittoi tiukasti kampoihin, mutta JPS kaatoi 
WP 35:n Jyväskylässä ratkaisevassa kolmannessa 
ottelussa maalein 3-2.

Väierissä pelattiin kaikki viisi ottelua jotka päät-
tyivät kotivoittoihin. Porvoossa Akilles voitti rat-
kaisevan ottelun maalein 5-3.

Pronssiottelussa JPS voitti Kampparit jatkoajal-
la 5-4. Suomen Cupin finaalissa Lappeenrannassa 
JPS voitti Veiterän maalein 4-3. 

Pelaajamuutokset 2017-18
JPS oli siirtomarkkinoilla menettävänä osapuole-
na. Tuomas Rintala palasi vuoden Porvoon visiitin 
jälkeen Jyväskylään ja omista nuorista nostettiin 
edustusjoukkueen riveihin mv Karri Leisimo ja 
Aleksi Niemi.

Lähteneet/lopettaneet
Lupaava nuori hyökkääjä Saku Hämäläinen siirtyi 
Porvooseen ja keskikenttäpelaaja Tuukka Pentti-

JPS nousujohteinen työ jatkuu?
nen Botnian riveihin.

Hokkarit naulaan laittoivat Verneri Anttila, 
Jaakko Manninen, Joel Pöntinen ja Mikko Tam-
milehto.

Valmennus
Esko Tammilehdon lopetettua JPS:n valmennus-
vastuun kantavat Mika Hyppönen ja Janne Sai-
ranen. Fysiikkavalmentajana toimii Jari Linjala. 
Hyppönen on pitkän linjan juniorivalmentaja ja 
omalta osataan vaikuttanut vahvasti JPS nuoriso-
jääpallon nousuun. Hyppösellä on vuosituhannen 
vaihteessa kokemusta myös pelaajavalmentajan 
roolista edustusjoukueessa.

Nykyinen joukkue, lähtökohdat kauteen
Uuden valmennuskaksikon myötä joutuvat pe-
laajat näyttämään osaamistaan ja harjoittelemaan 
hyvin mikäli haluavat pelipaikan liigajoukkueesta.
JPS on perinteisesti marssittanut hyvin treenatun 
joukkueen Bandyliigaan kuten nytkin. Lisäksi hy-
vän nuorisotyön kautta riittää edustusjoukkueesen 
tunkua joten kilpailu pelipaikoista on kova.

Rätvikin Ruotsin turnaus lokakuussa näytti JPS 
laivan suuntaa. Myötätuulessa se menee ja tulok-
sena oli toinen sija.

Oulun Suomen Cup oli jatkoa Ruotsin turnauk-
selle – puhtaalla pelillä A-lohkon voitto ja loppu-
otteluun. Puolustuspeli oli kunnossa ja maaleja 
viimeisteltiin useamman pelaajan voimin. Nico 
Nevalainen oli hyvässä vedossa tehoilla 7 (5+2).

Näytöt ovat hyvät ja JPS on ilmoittautunut mes-
taruuden tavoittelijoiden joukkoon.

Ketä kannattaa seurata, avainpelaajat
Mikko Rytkönen on yksi liigan laatupelaajista ja 
Nico Nevalainen kehittyy kärkipelaajana kokoajan. 
Tatu Ässämäki, Riku Hämäläinen ovat hyvää vauh-
tia nousemassa liigaeliittiin.

Seuran menestys
JPS hankki kaudella 2013-14 ensimmäisen miesten 
SM tason mitallin (hopeaa) ja hyvän nuorisotyön 
myötä seuran kurssi on nousussa. Maratontaulu-
kossa JPS on sijaluvulla 12.

Miesten SM mitalitilasto
1 hopea, 1 pronssi
2 Suomen Cupin voittoa

Seuran Suomenmestaruudet kaikki SM-sarjat 
huomioiden: 14 ja maratontaulukossa joukkue 
on sijaluvulla 12.

 
 
Seuran menestys 
 
JPS hankki kaudella 2013-14 ensimmäisen miesten SM tason mitallin (hopeaa) ja hyvän 
nuorisotyön myötä seuran kurssi on nousussa. Maratontaulukossa JPS on sijaluvulla 12. 
 

 
 
Miesten SM mitalitilasto 
1 hopea, 1 pronssi 
 
2 Suomen Cupin voittoa 
 
Seuran Suomenmestaruudet kaikki SM-sarjat huomioiden: 14 ja maratontaulukossa joukkue on 
sijaluvulla 12. 
 
Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa 
Mikko Rytkönen 24 (10+14) 
Nico Nevalainen JPS 17 (15+2) 
Anssi Hänninen 14 (11+3) 
Atte Hänninen 13 (3+9) 
 
 
 
 
 

Anssi HänninenLasse TammilehtoMikko Rytkönen Nikke Tuhkanen

Tatu Ässämäki on yksi lupaavimpia nuoria pelaa-
jiamme

Nico Nevalainen ja Jarno Eronen

Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa
Mikko Rytkönen 24 (10+14)
Nico Nevalainen JPS 17 (15+2)
Anssi Hänninen 14 (11+3)
Atte Hänninen 13 (3+9)
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Viime kaudella joukkueen lähes kaikki pelaajat pe-
lasivat eri tasoilla Ruotsin sarjoissa. Alkava kausi 
on seuralle ensimmäinen miesten pääsarjatasolla 
ja seura on 60. joukkue jääpallon korkeimmalla 
sarjatasolla.

Pelaajat
LRK marssittaa baanalle nipun suomalaisia huip-
pupelaajia: 2004 maailmanmestari Pasi Hiekkanen, 
70 A, 5 P, Antti Ekman 64 A, 2 N ja MM-ringissä 
olevat Pekka Hiltunen 68 A ja Tuomas Mokko 9A, 
15 B, 6 N, 8 J JA 2P. Joukkueesta peräti 12 pelaajalla 
on jonkin tasoista maajoukkuekokemusta.

Valmennus
Joukkueen valmennuksesta vastaavat Markus 
Hiukka ja Mika Jussila. Markus on aikaisemmin 
toiminut HT-bandyn pelaajavalmentajana.

Nykyinen joukkue, lähtökohdat kauteen
LRK: pelaajat ovat harjoitelleet hyvin ja ovat val-
miita haastaman bandyliigajoukkueet. Haapa-
rannan turnaus sujui hyvin ja kuuden joukkueen 

LRK, Tornio – Bandyliigan mustahevonen?
turnauksessa ainoastaan Murman oli parempi.

Oulun Suomen cup osoitti että joukkue pystyy 
tasaisiin suorituksiin ja se pelaa ruotsalaistyyppi-
sesti pyrkien hallitsemaan palloa. Puolustuspeli 
oli kurinalaista, mikä antaa hyvän lähtökohdan 
liigapeleihin. Oulussa LRK sijoittui A-lohkossa 
kolmanneksi pelaten mm. tasapelin Kampparei-
den kanssa. Antti Ekman näytti tehokkuuttaan 
keräten tehot 5 (4+1).

Ketä kannattaa seurata
Joukkueen pelaajat eivät viime vuosina ole usein 
esiintyneet Suomen kentillä ja joukkueen ruotsa-
laistyyppinen pelityyli on varmaakin mielenkiin-
toista seurattavaa. Antti Ekman on huipputason 
sivutuki, alakerran Pekka Hiltunen on maajouk-
kuetasoa kuten viime kauden Vetlandassa Elit-
serienisä pelannut Tuomas Mokko. Mainittujen 
maajoukkuepelaajien lisäksi mm. nuoren Joonas 
Hiltusen otteita kannattaa seurata.

Tällä hetkellä näyttää, että joukkueen haaru-
kassa on sijat 4-8.

Jussi Hyry

Pasi HiekkanenMarkus HiukkaAntti Ekman Joonas Hiltunen

Tuomas Mokko

Pekka Hiltunen

Kimmo Nurkkala
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Kampparien mitaliputki katkesi, kun pronssiotte-
lussa JPS veti pidemmän korren. Runkosarja sujui 
hyvin ja joukkue sijoittui toiseksi  kerättyään 25 
pistettä. Kamppareille käynnistyy 28. kausi jääpal-
lon SM-sarjassa ja seura lähtee sarjaan hakemaan 
paikkaa mitalipeleihin. 

Kausi 2016-17
Kamppareiden runkosarjan pelit sujuivat hyvin. 
Sarjan alkuun tuli mm. seitsemän ottelun voit-
toputki. Kotikentän ottelut oli mustien vahvuus, 
niistä joukkue keräsi 14 pistettä. Kun vierasot-
teluistakin kertyi 11 pistettä niin niillä joukkue 
sijoittui runkosarjassa toiseksi.

Puolivälierissä vastaan asettui runkosarjan 6:s 
joukkue OLS. Tällä kertaa mustat ratkaisivat suo-
raan kahdessa ottelussa ja menivät jatkoon otte-
luvoitoin 2-0. Välierissä Kampparit pelasi viiden 
ottelun sarjan Veiterän kanssa, joka voitti ratkai-
sevan viidennen ottelun 4-3.

Mikkelissä pelatussa pronssiottelussa JPS kukisti 
Kampparit jatkoaikamaalilla 5-4.

Pelaajamuutokset
Maalivahtiosastolle Kampparit sai Botnian Juuso 
Tervosen ja niinikään Botniasta keskikentälle tuli 
Kasperi Hirvonen. Jari Purovirta teki Come Backin 
ja nuorista nostettiin Jimi Siiteri ja Vili Korhonen.

Siirtyneet/lopettaneet
Ruotsiin Elitserieniin siirtyivät Juho Liukkonen ja 
Tuomas Liukkonen. Veeti Lempinen siirtyi OLS:n 
riveihin ja HIFK:n sotisopaan pukeutuu Jaakko 
Liukkonen. Ville Särkkä siirtyi Nässjön jääpallo 

Kampparit haluaa takaisin mitalikantaan
lukioon. Hokkarit naulaan pistivät Markus Harti-
kainen, Erkki Koivuranta, Pauli Huoponen.

Valmennus
Päävalmentaja Antero Levänen on Bandyliigan ko-
kenein valmenta, nyt lähtee 15 kausi edustusjouk-
kueen peräsimessä. Olli Manninen on joukkueen 
toinen valmentaja.

Nykyinen joukkue, lähtökohdat kauteen
Siirtomarkkinoilla jäi Kampparit saamapuolelle. 
Nykyinen Joukkue on hyvä sekoitus kokemusta ja 
nuoruuden intoa. Pelaajamateriaali on kuitenkin 
aika kapea ja 19 pelaajan ringistä  6 on P21 ikäistä.

Lähtökohdat kauteen ovat kohtuulliset, harjoit-
telu on sujunut normaalisti. Pelaajat ovat harjoi-
telleet hyvin. Joukkueen vahvuutena on pelaajien 
monipuolisuus. Tarvittaessa on monta hyvää yleis-
pelaajaa, mikä antaa vaihtoehtoja. Moni “nälkäi-
nen” nuori saa isomman roolin alkaneella kaudella.

Syksyllä joukkue kävi kaksi kertaa leireilemässä 
Edsbynissä pelaten niissä ottelut Kampparit – Eds-
byn P20 11-1, Kampparit – Bollnäs P20 10-4 ja 4-1 
sekä Kampparit Vodnik 1-10.

Joukkue osallistui Suomen cupin alkukarsintoi-
hin Oulussa, jossa joukkue jäi B-lohkossa toisek-
si. Lohkovoiton ratkaisevassa ottelussa Veiterä oli 
parempi maalein 1-0. Joukkueen kipparin Kimmo 
Huotelinin poissaolo näkyi jonkin verran  Kamp-
pareiden otteissa.

Kampparit kävi Jyväskylän Olli turnauksessa 
voittamassa JPS:n 6-3 ja ilmoittautui kamppaile-
maan pytystä.

Ketä kannattaa seurata, avainpelaajat
Pelaajista kannattaa seurata Kimmo Huotelinia ja 
Artem Shekhovtsovia ja nuorta Kalle Lempistä. 
Mielenkiintoista on myös nähdä Juuso Tervosen 
ja Kasperi Hirvosen sopeutuminen Kamppareihin.

Kampparit jatkaa vahvasti, joukkue on ollut 
2010 luvulla yksi menestyneimmistä tuloksellisesti 
ja erityisesti katsojamäärissä.

Kampparit vakiinnuttanut paikkansa kärkine-
likössä.

Kampparit on maratontaulukossa 10. sijalla ja 
se on SM-mestaruustilastossa sijalla 9.

Miesten SM-mitalitilasto:
2 kultaa, 1 hopea, 2 pronssia

Kaikki seuran Suomenmestaruudet, kaikki 
SM-sarjat huomioiden: 19 kultaa.

Kimmo Huotelin Artem ShekhovtsovKalle Lempinen
Iisakki Kaivola 17 v maailman-
mestari

 

 

Kampparit kävi Jyväskylän Olli turnauksessa voittamassa JPS:n 6-3 ja ilmoittautui 
kamppailemaan pytystä. 
 
Ketä kannattaa seurata, avainpelaajat 

Pelaajista kannattaa seurata Kimmo Huotelinia ja Artem Shekhovtsovia ja nuorta Kalle 
Lempistä. Mielenkiintoista on myös nähdä Juuso Tervosen ja Kasperi Hirvosen 
sopeutuminen Kamppareihin. 
 
 
Kampparit jatkaa vahvasti, joukkue on ollut 2010 luvulla yksi menestyneimmistä 
tuloksellisesti ja erityisesti katsojamäärissä. 
 
Kampparit vakiinnuttanut paikkansa kärkinelikössä  
 
 

 
 
 
Kampparit on maratontaulukossa 10. sijalla ja se on SM-mestaruustilastossa sijalla 9. 
 
Miesten SM-mitalitilasto: 
2 kultaa, 1 hopea, 2 pronssia 
 
Kaikki seuran Suomenmestaruudet, kaikki SM-sarjat huomioiden: 19 kultaa. 
 
Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa 
Juho Liukkonen 32 (24+8) 
Artem Shekhovtsov 27 (14+13) 
Tuomas Liukkonen 25 (15+10) 
Kalle Lempinen 25 (15+10) 
 
 
 
 

 

 

Kampparit kävi Jyväskylän Olli turnauksessa voittamassa JPS:n 6-3 ja ilmoittautui 
kamppailemaan pytystä. 
 
Ketä kannattaa seurata, avainpelaajat 

Pelaajista kannattaa seurata Kimmo Huotelinia ja Artem Shekhovtsovia ja nuorta Kalle 
Lempistä. Mielenkiintoista on myös nähdä Juuso Tervosen ja Kasperi Hirvosen 
sopeutuminen Kamppareihin. 
 
 
Kampparit jatkaa vahvasti, joukkue on ollut 2010 luvulla yksi menestyneimmistä 
tuloksellisesti ja erityisesti katsojamäärissä. 
 
Kampparit vakiinnuttanut paikkansa kärkinelikössä  
 
 

 
 
 
Kampparit on maratontaulukossa 10. sijalla ja se on SM-mestaruustilastossa sijalla 9. 
 
Miesten SM-mitalitilasto: 
2 kultaa, 1 hopea, 2 pronssia 
 
Kaikki seuran Suomenmestaruudet, kaikki SM-sarjat huomioiden: 19 kultaa. 
 
Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa 
Juho Liukkonen 32 (24+8) 
Artem Shekhovtsov 27 (14+13) 
Tuomas Liukkonen 25 (15+10) 
Kalle Lempinen 25 (15+10) 
 
 
 
 

Joni Maarasen luistelukoulu

Kampparikulma

Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa
Juho Liukkonen 32 (24+8)
Artem Shekhovtsov 27 (14+13)
Tuomas Liukkonen 25 (15+10)
Kalle Lempinen 25 (15+10)
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Seuran menestys 
 
Viisi edellistä kautta 

 
 
 

 
Miesten SM mitalitilasto 
1 kulta, 3 hopeaa, 6 pronssia 
 
Seuran Suomenmestaruudet kaikki SM-sarjat huomioiden: 14 kultaa ja maratontaulukossa sijalla 9. 
 
Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa 
Tomi Mustonen 35 (30+5) 
Aleksi Vihtilä 27 (6+21) 
Jaakko Hyvönen 15 (6+9) 
Esa Oksanen 13 (7+6) 
 
 

 
 
Seuran menestys 
 
Viisi edellistä kautta 

 
 
 

 
Miesten SM mitalitilasto 
1 kulta, 3 hopeaa, 6 pronssia 
 
Seuran Suomenmestaruudet kaikki SM-sarjat huomioiden: 14 kultaa ja maratontaulukossa sijalla 9. 
 
Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa 
Tomi Mustonen 35 (30+5) 
Aleksi Vihtilä 27 (6+21) 
Jaakko Hyvönen 15 (6+9) 
Esa Oksanen 13 (7+6) 
 
 

Narukerän nuorentunut liigajoukkue sijoittui vii-
me kaudella Bandyliigassa seitsemänneksi. 
Seura lähtee 28. SM-sarjakauteen parantamaan 
edelliskaudesta joukkuepelaamista, unohtamatta 
kuitenkaan yksilöiden kehittämistä.

Kausi 2016-17
Nuori joukkue pystyi parantamaan pelaamistaan 
edelliskaudesta, varsinkin sarjan alkukierroksilla 
Narukerä oli merkittävästi pirteämpi kuin parina 
aikaisempana kautena. Neljässä ensimmäisessä 
ottelussa joukkue keräsi puolet koko kauden pis-
tesaalistaan. Kotiotteluista kertyi kuusi pistettä ja 
vierasotteluista neljä pistettä.

Puolivälierissä vastaan asettui runkosarjan voit-
tanut Akilles, joka oli parempi sekä valmiimpi ja 
meni jatkoon otteluvoitoin 2-0. 

Pelaajamuutokset kaudelle 2017-18

Joukkueeseen ns. täsmähankintoina tulivat keski-
kentälle Maxim Nikisov ja hyökkäykseen Andrei 
Krainov. Muuten ryhmää täydennettiin omista 
nuorista mm. Valtteri Sjöholm, Santeri Rantanen, 
Juho Siren, Heikki Koivisto, Atte Perkaus, Leevi 
Vihtalahti ja Ville Raukko, joista osa oli mukana 
jo Suomen Cupissa Oulussa.

Narukerä kaudella 2017-18
Lähteneet/lopettaneet
Liigassa pelaamiset lopettivat mv Joni Rintala ja 
Henri Nykänen. Aleksi Vihtilä on ainakin toistai-
seksi sivussa siviilipuolen kiireiden vuoksi. Eero 
Paavola (vaihto-oppilasvuosi) ja Otso Tulomäki 
pelaavat Ruotsin sarjoissa tulevana kautena.  Ni-
ko-Valtteri Koivula liittyy ryhmään tammikuussa 
opiskelukiireiden hellittäessä.

Esa Oksanen etualalla Niko-Valtteri KoivulaJaakko Hyvönen, Jere Koivula ja Kasperi Perden 

kueella on todella vähäisesti verrattuna muihin 
joukkueisiin, tekojään jäädyttäminen on Porissa 
joka syksyinen murheenkryyni. 

Ennen bandyliigakauden alkua joukkue osallis-
tui Suomen Cupin turnaukseen Oulussa. Turnaus 
sujui nuorelta joukkueelta pelillisesti vaihtelevasti. 
Ajoittain ottelut sujuivat lupaavasti ja nuoret pe-
laajat väläyttelivät osaamistaan. 

Joukkueella on haastava kausi edessä, onnek-
si nuorten tukena hyvin sitoutuneita kokeneita 
pelaajia. 

Ketä kannattaa seurata, avainpelaajat
Narukerästä kannattaa seurata koko joukkueen 
suorittamista. Toki mm. Tomi Mustonen ja Jere 
Koivula kantavat isoa vastuuta sekä venäläiskak-
sikko Nikishov ja Krainov tuovat leveyttä ma-
teriaaliin. Maalivahti Esko Kuusamolla on ehjä 
harjoituskausi alla ja hänen rooli tulee olemaa 
merkittävä. Timo Niemen paluu pelikentille pit-
kän loukkaantumisjakson jälkeen on ilahduttavaa.

Miesten SM mitalitilasto
1 kulta, 3 hopeaa, 6 pronssia

Seuran Suomenmestaruudet kaikki SM-sar-
jat huomioiden: 14 kultaa ja maratontaulukossa 
sijalla 9.

Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa
Tomi Mustonen 35 (30+5)
Aleksi Vihtilä 27 (6+21)
Jaakko Hyvönen 15 (6+9)
Esa Oksanen 13 (7+6)

Tomi Mustonen on Narukerän tehopelaaja.

Heikki 
Hyvönen

Valmennus
Heikki Hyvönen jatkaa 
neljättä kauttaan pää-
valmentajana ja apuval-
mentajina toimivat Las-
se Mäntylä ja fysiikka-
valmentaja Juha-Matti 
Aaltola

Nykyinen joukkue, lähtökohta kauteen
Joukkueen nuorennusleikkaus jatkuu, mutta van-
hempien pelaajien sitoutuneisuus on kiitettävää. 
Edustusjoukkue on sekoitus kokeneempia ja nuo-
ria pelaajia. Ison jään kokemusta Narukerän jouk-
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Viime kaudella OLS päätyi kuudennelle sijalle ja 
sai käännettyä syöksykierrettä ylöspäin.
Alkanut kausi on OLS:lle 72. jääpallon SM-sarjassa 
ja joukkue lähtee kauteen tavoitteenaan mitalipelit.

Kausi 2016-17
Vaikka joukkueen sijoitus parani, niin erikoista 
oli, että joukkue oli heikoin maalinteossa ja sille 
tehtiin eniten maaleja. Maaliero oli 49-104 – nor-
miolssilla  luvut olisivat olleet toisinpäin. Varsi-
naisia kohokohtia ei ollut. Varsin tasaisia pelejä, 
mutta joukkoon mahtui liian monta romahdusta, 
jolloin pataan tuli kaksinumeroisilla luvuilla. Ko-
tikentältä joukkue keräsi 6 pistettä ja vierasotte-
luista 5 pistettä.

Puolivälierissä vastaan tuli Kampparit, joka 
meni kahden voiton myötä välieriin.

Pelaajamuutokset 
Joukkuetta on täydennetty omilla junioripelaajilla: 
Miika Jokikokko, Anton Niskala, Matias Valtanen 
ja Tuomas Loponen sekä HSKT:ssä viime kauden 
pelannut Väinö Pasma. Lisäksi välivuoden pitänyt 
Niklas Valtanen tekee paluun. Mikkelistä siirtyi 
Veeti Lempinen.

Siirtyneet/lopettaneet
Olli Lappalainen siirtyi Porvooseen ja Jesse Kuok-
kanen Varkauteen. Liigahokkarit naulaan laittoi 
Petri Paasovaara.

OLS haluaa kääntää kurssia lisää
Valmennus
Samuli Koivuniemi jatkaa toista kautta OLS:n pe-
räsimessä pelaajavalmentajana.

Nykyinen joukkue, lähtökohdat kauteen
OLS rakentaa uutta joukkuetta ja ajaa uusia pe-
laajia sisään. Joka kentän osa-alueelle löytyy kui-
tenkin kokeneita ja laadukkaita pelaajia. Terävin 
kärki kestää vertailun muiden liigaseurojen kanssa. 
Joukkueessa on maajoukkuetason maalivahti Pertti 
Virtanen, puolustus on vahva Kimmo Ohtosen ja 
Visa Knuuttilan johdolla. Keskikentällä on taitoa, 
siitä vastaavat mm. Samuli Koivuniemi ja Eemi 
Dolk. Maalinteko-osastosta vastaavat pääosin 
Tuomas Räisänen ja Atte Lämsä.

Elokuusta lähtien harjoitteluun on sisältynyt 
kaksi jääharjoitusta kaukalossa, mikä on luonut 
hyvän pohjan isolle jäähän siirtymiseen lokakuun 
puolivälin jälkeen.

Suomen cupissa OLS pelasi kohtuullisesti si-
joittuen B-lohkossa kolmanneksi. Ajoittain peli 
kulki hyvin mutta otteluiden loppua kohden jouk-
kue näytti väsyneeltä. Hyviä otteita esittivät mm. 
Tuomas Räisänen, Eemi Dolk ja Visa Knuuttila.

Oulun Suomen cup turnauksen pohjalta OLS 
kamppailee sijoista 4-8.

Ketä kannattaa seurata, avainpelaajat
Avainpelaajia ovat maalivahti Pertti Virtanen, Eemi  
Dolk, Samuli Koivuniemi ja Tuomas Räisänen. 

Pertti Virtanen

Näiden pelaajien lisäksi katseet kannattaa kiin-
nittää Matti Immosen ja Atte Lämsän otteisiin.

Seuran menestys
OLS on maratontaulukon ykkösjoukkue. 

Miesten SM-mitalitilasto
Kulta 16, hopea 12, pronssi 9
2 Suomen Cupin voittoa

Seuran Suomenmestaruusmitalit kaikki sarjat 
huomioiden: 39, OLS jatkaa maratontaulukon 
kärjessä.

 
 
Samuli Koivuniemi 
 
Ketä kannattaa seurata, avainpelaajat 
Avainpelaajia ovat maalivahti Pertti Virtanen, Eemi Dolk, Samuli Koivuniemi ja Tuomas 
Räisänen.  
Näiden pelaajien lisäksi katseet kannattaa kiinnittää Matti Immosen ja Atte Lämsän 
otteisiin. 
 
 
Seuran menestys 
OLS on maratontaulukon ykkösjoukkue  
 
 

 
 
 
Miesten SM-mitalitilasto 

Kimmo Ohtonen

Eemi DolkTuomas Räisänen

Samuli Koivuniemi

Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa:
Samuli Koivuniemi 31 (13+18)
Tuomas Räisänen 13 (9+4)
Petri Paasovaara12 (11+1)
Eemi Dolk 5 (2+3)
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Miesten SM mitalitilasto 
kulta 5, hopea 8, pronssi 8 
 
Seuran Suomen mestaruudet kaikki SM-sarjat huomioiden: 32 ja maratontaulukossa Veiterä on 
tukevasti viidennellä sijalla. 
 
Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa 
 
Tero Liimatainen 31 (18+13) 
Janne Hauska 30 (25+15) – PEKKA TARKASTA TÄMÄ VIELÄ 25+15=40 ?? 
Tomi Hauska 29 (11+18) 
Aleksi Seppänen 26 (11+15) 
 
 

Veiterä ennakkosuosikkina Liigaan
Veiterän viime kausi sujui nousujohteisesti ja 
joukkue nousi runkosarjan viidenneltä sijalta 
mestaruuteen. Lisäksi Veiterä sijoittui Suomen 
Cupissa toiseksi. Alkava kausi on Veiterälle 61. 
pääsarjatasolla. Joukkueen tavoitteena on edetä 
pitkälle kevään jatkopeleihin, jossa tavoitellaan 
Suomen mestaruutta.

Kausi 2016/17
Veiterä lähti viime kauteen uudistuneen valmen-
nusryhmän johdolla. Suomen Cupin karsinnat 
sujuivat mukavasti ja joukkue eteni alkulohkosta 
loppuotteluun. Bandyliigan alku sujui nikotellen 
ja joukkue keräsi neljästä ensimmäisestä ottelus-
ta vain kaksi pistettä. Joulukuussa kurssi kääntyi: 
pisteitä kertyi ja peli kulki. Runkosarja päättyi 
kolmeen perättäiseen voittoon. Kotikentällä Vei-
terä keräsi 10 pistettä ja vierasotteluista 12 pistettä.

Puolivälierissä Veiterä kohtasi Botnian ja meni 
jatkoon otteluvoitoin 2–0. Välierät alkoivat Mikke-
lissä ja niitä pelattiin vuorovoitoin. Ratkaisevassa 
viidennessä ottelussa Kampparit taipui Hännissä 
maalein 3–4.

Loppuottelu pelattiin runkosarjan voittajan ko-
tikentällä Porvoossa. Akilles oli järjestänyt Pallo-
kentälle hienon kansanjuhlan ja Veiterä paketoi 
kauden mestaruuteen voittaen finaalin numeroin 
3–5 (3–1).

Pelaajamuutokset
Paluumuuttajana Lappeenrantaan tuli Elitserienis-
sä Gripen Trollhättanista Eetu Peuhkuri. Ruotsissa 
viime kaudella vaihto-opiskelijana olleet Matias 
Lehtonen (Edsbyn) ja Kerkko Äikäs (Nässjö) ovat 
liittyneet joukkueen rinkiin.

Siirtyneet/lopettaneet
Ville Hatara pitää välivuotta opiskelun takia.

Valmennus
Päävalmentaja Aleksei Nikishovilla alkaa toinen 
kausi ja apunaan hänellä on seuran oma kasvatti 
Otso Ikävalko, joka kantaa päävastuun P21-jouk-
kueen valmennuksesta.

JPS:n. Eetu Peuhkuri näytti Cupissa tehokkuuttaan 
ja iski neljässä ottelussa 7 (5+2) tehopistettä. Aleksi 
Seppänen säesti hyvin myös 7 (3+4) tehopisteellä.

Suomen Cupin lohkovaihe nosti Veiterän suu-
rimmaksi SC-kannun tavoittelijaksi ja vahvaksi 
mestarisuosikiksi myös Bandyliigaan 2017–18.

Ketä kannattaa seurata:
Tällä kaudella on paljon seurattavaa, koko aloi-
tuskentällinen on hyvä. Muutamia nimiä: Emil 
Fedorov, Eetu Peuhkuri, Aleksi Seppänen, Tero 
Liimatainen, kippari Janne Hauska, Tomi Hauska, 
libero Santtu Nurmi, maalivahti Topi Peuhkuri...

Miesten SM mitalitilasto
Kulta 5, hopea 8, pronssi 8

Seuran Suomen mestaruudet kaikki SM-sarjat 
huomioiden: 32 ja maratontaulukossa Veiterä on 
tukevasti viidennellä sijalla.

Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa
Tero Liimatainen 31 (18+13)
Janne Hauska 30 (25+5)
Tomi Hauska 29 (11+18)
Aleksi Seppänen 26 (11+15)

FinaalissaVeiteran fanit nauttivat ottelusta.

Ere Verhelältä (#91) odotetaan läpimurtoa kansalli-
selle huipulle, Tomi Hauska (#51) kuuluu kokenee-
seen kaartiin (kuva: Mikko Sarkkinen).

Imatralaislähtöinen Tuukka Loikkanen on nuo-
risoikäluokkien parhaimmistoa Suomessa (kuva: 
Mikko Sarkkinen).

Emil Fedorov on kotiutunut hyvin Veiterän hyök- 
käyskalustoon (kuva: Mikko Sarkkinen).

Maajoukkuepelaaja Eetu Peuhkuri tuo laajuutta 
Veiterän pelinrakentamiseen (kuva: Mikko Sark-
kinen).

Nykyinen joukkue, lähtökohdat kauteen
Kuten pelaajamuutostiedot osoittavat, niin jouk-
kue lähtee Eetu Peuhkurin tulon myötä entisestään 
vahvistuneena alkavaan kauteen. Joukkueen kes-
ki-ikä on noin 21,5 vuotta.

Joukkue kävi syksyllä Ruotsin leirillä, jossa pe-
lattiin kolme ottelua: voitto Elitserien-joukkue 
Telluksesta (6–4), tasapeli 6–6 Ljusdalia (Allsvens-
kan) vastaan ja 4–7 tappio Falunille (Allsvenskan). 
Lokakuun World Cupissa joukkue esiintyi ryhdik-
käästi, joskin tilille tuli kolme tappiota. Maailman 
cup osoitti, että Veiterä pystyy haastamaan maail-
man huippujoukkueet, mutta ison jään harjoittelun 
vähyys näkyi otteissa.

Suomen Cupin alkulohko sujui mainiosti Oulus-
sa. Veiterä voitti puhtaalla pelillä A-lohkon maalie-
rolla 20–1 ja kohtaa finaalissa viime vuoden tapaan 

Päävalmentaja Aleksei 
Nikishov kantaa vastuuta 
edustusjoukkueesta sekä 
jääpallon Akatemiatoi-
minnasta Lappeenrannas-
sa (kuva: Veiterän arkisto).

Janne 
Hauska 
tuulettaa.
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Venäläisnelikko on isossa roolissa vepareiden kaudessa. Maajoukkuedepydantti Niko Nissisen 
otteita kannattaa seurata. Lisäksi läpimurtokautta odotellaan nuorilta Juho Holopaiselta, Kristian 
Paukkoselta ja Akseli Uotiselta. 
 
 
Seuran menestys  
WP 35 on Suomen jääpallohistorian klassikkojoukkue, joka on lähes joka tilastossa TOP3-listalla.  
Kääntyykö viime kausien kurssi? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miesten Suomen mestaruus mitalitilasto  
kulta 16, hopea 7, pronssi 14  
 
2 Suomen Cupin voittoa 
  
Seuran Suomenmestaruudet kaikki SM-sarjat huomioiden: 33 ja maratontaulukossa varkautelaiset 
majailevat sijaluvulla 3. 
 
Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa 

Venäläisnelikko on isossa roolissa vepareiden kaudessa. Maajoukkuedepydantti Niko Nissisen 
otteita kannattaa seurata. Lisäksi läpimurtokautta odotellaan nuorilta Juho Holopaiselta, Kristian 
Paukkoselta ja Akseli Uotiselta. 
 
 
Seuran menestys  
WP 35 on Suomen jääpallohistorian klassikkojoukkue, joka on lähes joka tilastossa TOP3-listalla.  
Kääntyykö viime kausien kurssi? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miesten Suomen mestaruus mitalitilasto  
kulta 16, hopea 7, pronssi 14  
 
2 Suomen Cupin voittoa 
  
Seuran Suomenmestaruudet kaikki SM-sarjat huomioiden: 33 ja maratontaulukossa varkautelaiset 
majailevat sijaluvulla 3. 
 
Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa 

Kauden päätteeksi miesten maratontaulukossa 
kolmantena oleva ja miesten SM-mestaruustau-
lukon jaetulla toisella sijalla oleva jäi sarjassa 
kahdeksanneksi. Seuralla käynnistyy 77. kausi 
miesten SM-sarjatasolla ja joukkue lähtee kauteen 
tavoitteenaan pudotuspelit ja siellä menestyminen.
 
Kausi 2016-17
Kausi sujui varkautelaisittain hyvin, varsinkin ko-
tikentällä joukkue esiintyi pirteästi. Kotiavauksessa 
OLS kaatui 6-2. Joukkue keräsi kotikentältään kau-
den aikana seitsemän pistettä. Vierasottelut eivät 
sujuneet yhtä hyvin mutta niiden kunniaksi on 
sanottava, että ainoat kaksi pistettä tulivat mestari 
Veiterän kaadosta.

Joukkue sijoittui runkosarjassa kahdeksanneksi.
Puolivälieräotteluissa joukkue kohtasi JPS:n. 

Varsin tiukkojen kamppailujen jälkeen JPS voitti 
kolmannen ja ratkaisevan ottelun 3-2.

Pelaajamuutokset 
WP 35 hankki riveihinsä Vladislav Borovkovin, 
joka viime kaudella pelasi mm. Venäjän 21-v maa-
joukkueessa. Oulusta joukkueeseen liittyi Jesse 
Kuokkanen. Omista nuorista nostettiin Joosep-
pi Paasonen edustusjoukkueen rinkiin. Lisäksi 
koko viime kauden sivussa ollut Henrik Kosonen 
palaa kentille.

Siirtyneet/lopettaneet 
Aleksander Gavrilov palasi takaisin Venäjälle Vod-
nikin riveihin, Teemu Malinen ja Lasse Karppinen 
siirtyivät Norjaan Hövikin riveihin. Maalivahti 
Joonas Kankkunen siirtyi Botniaan ja Fredrik 

WP 35 – jatkaa kurssin kääntämistä
Wright ja Roope Soininen jatkavat P21-junioreissa 
tulevalla kaudella. Jukka-Pekka Hoffrén on ainakin 
alkukauden sivussa työesteiden takia.

Valmennus
Valmennusvastuun kantavat Tuomas Erkkilä, Ilk-
ka Hoffrén ja fysiikkavalmentaja Janne Pöllänen.

Nykyinen joukkue, lähtökohdat kauteen 
Päättyneestä kaudesta jäi hyvä maku ja joukkue 
tavoitteleekin korkeampia sijoituksia. Joukkuees-
sa on useita eri maajoukkueiden ringeissä olevia 
pelaajia ja venäläisnelikko tuo tasoa ja leveyttä 
ryhmään. 

Haasteita kauden alkuun toi muutaman avain-
pelaajien siirtyminen ulkomaille. Lisäksi kol-
matta kauttaan aloittava venäläiskolmikko Po-
pov, Ibatulov ja Fedorkov ovat jumissa Venäjällä 
paperiasioiden takia juuri ennen kauden alkua. 
Kesäharjoittelu alkoi Vapun jälkeen fysiikkaval-
mentaja Janne Pölläsen johdolla ja joukkue on 
erittäin hyvässä fyysisessä kunnossa verrattuna 
edelliskausiin. Joukkue leireili Leppävirralla ja en-
nen kautta joukkue oli mukana Suomen Cupissa. 
Oulusta puuttui kolme venäläisvahvistusta, joten 
täysin oikeaa kuvaa joukkueesta ei saatu. Joukkue 
sijoittui A-lohkossa neljänneksi. Juho Holopainen 
väläytteli maalintekotaitojaan viimeistelemällä 4 
täysosumaa.

Joukkue lähtee nälkäisenä haastamaan muita 
Bandyliigaan ja tarkoituksena on päästä pudo-
tuspeleihin.

WP 35:n kiikarissa on sijat 4-8.
Niko Nissinen

Kristian Paukkonen

Ketä kannattaa seurata, avainpelaajat 
Venäläisnelikko on isossa roolissa vepareiden 
kaudessa. Maajoukkuedepydantti Niko Nissisen 
otteita kannattaa seurata. Lisäksi läpimurtokautta 
odotellaan nuorilta Juho Holopaiselta, Kristian 
Paukkoselta ja Akseli Uotiselta.

Seuran menestys 
WP 35 on Suomen jääpallohistorian klassikko-
joukkue, joka on lähes joka tilastossa TOP3-lis-
talla. 

Kääntyykö viime kausien kurssi?

Miesten Suomen mestaruus mitalitilasto 
Kulta 16, hopea 7, pronssi 14 
2 Suomen Cupin voittoa

Seuran Suomenmestaruudet kaikki SM-sarjat 
huomioiden: 33 ja maratontaulukossa varkaute-
laiset majailevat sijaluvulla 3.

Joni Kauhanen

Ivan FedorkovAleksi Puustinen

Viime kauden tehopelaajat runkosarjassa
Alexey Ibatulov 17 (10+7)
Niko Nissinen 16 (11+5) 
Ivan Fedorkov 14 (12+2)
Lasse Karppinen 7 (3+4)

kuvat: Nina Latosuo


