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Pyynikin Haukat ry
60 vuotta
Miksi?

Säännöt

Voitaneen sanoa, että Pyynikin Haukat
on Suomen ensimmäinen ”farmiseura”.
Keväällä 1949 kun näytti siltä, että Ilvekseen on tulossa enemmän pelaajia
kuin joukkueeseen mahtuu, päättivät
Ilves-jääkiekon ystävät perustaa uuden
seuran. Perustamispäätös on ilmeisesti
tehty 16.4.1949, jolloin on hahmoteltu
myös seuran 5-sivuiset säännöt, joita
vieläkin pääsääntöisesti noudatetaan.
Rekisteröinti-ilmoituksen saapumispäivä maistraattiin oli 2.7.1949 ja rekisteröintipäivä 31.12.1949.

Säännöissä mainittua kerhohuoneen
pitoa ja kahvilaliiketoimintaa ei ainakaan minun aikana ole harjoitettu. Ja
on säännöissä mainittu testamenttien
vastaanottokin ollut aika hiljaista. Muilta osin säännöt oli tehty hyvin tarkasti
uusien jäsenten hyväksymisprosessista
pelaajien pelikunnon tarkistamiseen.

Tarkoitus
Seuran tarkoituksena oli jo tuolloin
edistää jäsentensä pelitaidollista ja
ruumiillista kuntoisuutta ja innostaa jäseniään työskentelemään puhtaan kaverihengen hyväksi.
Niinikään jäseniä kehoitetaan solmimaan kansainvälisiä pelisuhteita ja
järjestämään vierailuja ja vastavierailuja. Ja kouluttamaan erotuomareita!
Ei tosin kerrota millä tavoin ja missä
tuo koulutuksen pitäisi tapahtua, peleissäkö?
Erittäin tärkeä pointti on myös se,
että seuran päämääränä on järjestää
harjoituksia, näytöksiä, kilpailuja ja juhlia, joita on ahkerasti järjestettykin!

Muuta
Tiettyjen edellytysten täyttyessä johtokunta voi kutsua ansioituneita henkilöitä kunniajäseniksi. Heitä on tällä
hetkellä 4 henkilöä: Aarne Honkavaara,
Kale Kummola, Juha Lahtinen ja Kimmo Leinonen, kaikki edelleen ”Haukkahengessä” mukana.
Myös jäsenen erottaminen on määritelty säännöissä: jos ei noudata sääntöjä tai päätöksiä tai virkailijoiden oikeutettuja määräyksiä, jättää maksunsa maksamatta tai rikkoo kunnian tai
rikoslakeja tai on muuten haitaksi seuralle voi johtokunta erottaa seurasta.
Jäsen on kuitenkin oikeutettu tekemään 14 vrk:n kuluessa valituskirjoituksen johtokunnalle.
Ja pukukopissa tai aamukahvilla
selviää loput erilaisista kriteereistä.
Hyvä Haukat!
Olli Kosonen
Puheenjohtaja
Pyynikin Haukat ry
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Veteraanikiekko
paluuta junioriaikoihin

Jääkiekkoa
loppu elämän

”Festina Lente – kiiruhda hitaasti.” Tämän lauseen opin nopeasti koulun seinältä – vanhana Klasun oppilaana. Se
on latinaa, mutta tuolloin en nähnyt latinan opiskelua millään muotoa järkevänä tai tärkeänä. Katumus tuli kuitenkin
päälle viimeistään lähes kolmen Italiassa asumani vuoden aikana.
Festina Lente sopii hyvin myös veteraanikiekkoon. Ajatus ja suu käyvät,
mutta jalat eivät. Paljon on puhuttu taidon vähenemisestä suomalaisessa jääkiekossa. Sellaisia virtuooseja kuin jotkut teistä joskus olivat, ei enää löydy.
Osin tämä pitää ilman muuta paikkansa, mutta on myös muistettava, että
tasoerot ovat muuttuneet niin pieniksi,
että taiturit eivät pääse samalla tavalla nykykiekossa esille. Junioriputki on
niin totaalinen, että pelaajat ovat ikään
kuin samasta muotista, hyvin valmennettuja, tiukan ja kurinalaisen joukkuepelaamisen osaajia. Toisin tehtynä toisinkin voisi olla?
Vanhan sentterini Huhtalan Jampen
toteamus alkutalvesta Lempäälän jäähallissa pitää hyvin paikkansa. ”Nykyään
pikkujunnut käyvät jäähallissa ohjatussa
harjoittelussa 3 kertaa viikossa ja ovat
alle 5 tuntia jäällä. Me olimme jäällä
saman ajan yhdessä illassa.” Näinhän

Suomen Veteraanijääkiekkoilijat ry (FOHA) täytti 30 v. vuonna 2007, ja juhlisti tapahtumaa jääkiekkoilun kehdossa
Tampereella.
Kun suomalaisten veteraaniseurojen
kattojärjestö perustettiin 1970-luvulla,
ei harrastus vanhemmissa ikäluokissa
ollut vielä kovinkaan aktiivista. Matkan
varrella seuroja on tullut lisää ja seurojen jäsenmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti. FOHA:n piiriin kuuluu tällä
hetkellä noin 3000 yli 35-vuotiasta jääkiekon harrastajaa.
Entiset aktiivipelaajat muistelevat
usein haikeana erityisesti ”pukukoppielämää”, missä huumori kukkii hyvien ystävien kesken.
Tämä varmaan on yksi tärkeimpiä
asioita myös meidän veteraanien motiiveissa jatkaa tätä upeata urheilumuotoa
niin pitkälle kuin kroppa kestää – joskus ehkä vielä sitäkin pitemmälle… Itse
pelaamisen tuottama fyysisen hyväolon
tunne on erittäin tärkeää, mutta kyllä toiminnan hauskuus ja viihtyminen näissä
puitteissa lyö kaikki muut argumentit.
FOHA teki hieman yli vuosi sitten
selvityksen jäsenkunnastaan, ja tuloksena saatiin mm. se, että seurat eivät
ole pelkästään entisten liigapelaajien
aktiiviuran jatkoharjoittelupaikkoja. Toki
entisiä sarjapelaajia on paljon mukana,
mikä on hieno asia.
Kuitenkin pääosa veteraanijääkiekon
harrastajista on tavallisia ”pulliaisia”,
jotka eivät koskaan ole välttämättä
edes junioritasolla pelanneet missään
seurassa. Tämä taustojen monipuolisuus on veteraanijääkiekon rikkaus!
FOHA on yrittänyt tosissaan löytää

tuo on. Itse ”tahkosin” aikanaan tuntitolkulla illassa Kaukajärven ulkokentällä
ja silti jäi jotain oppimatta…
Ohjattu valmennus ei varmasti pääsääntöisesti ole huonoa, mutta omaa
luovaa ja spontaania harjoittelua ei
ole, ei ainakaan samassa mittakaavassa kuin ennen. Tähän on tosin monta syytä, luonnonolojen muutokset, vapaa-ajan viettomahdollisuuksien lisääntyminen, organisoitu seuratoiminta ym.
Sääli, mutta on vain hyväksyttävä, että
maailma muuttuu. Jopa lasten luistelutaito on katoava luonnonvara, jos jotain
ei pian tehdä.
Jääkiekko ei kuitenkaan kuole, sitä
pelataan vielä pitkään niin huipulla kuin
harrastetasollakin. Vain nopeat ympäristömuutokset ja radikaalit muut force
majour-esteet voivat sen estää.
Veteraanikiekkoilu on ikään kuin paluuta sinne junioriaikojen luonnonjäille, jossa spontaanisuus hyväksytään ja
hommaa tehdään ilman kaikkea kontrolloivaa ”koutsia” selän takana.
Näinhän se menee, vanhuudessa ihminen palaa lapsen tasolle, mutta sehän ei vielä koske meitä!
Onnea juhliville Pyynikin Haukoille –
muistakaa, että te voitte vielä kehittyä
– ainakin seurana.
Jukka-Pekka Vuorinen

keinoja seurojen ja niissä toimivien yksilöiden veteraaniuran kehittämiseksi.
Siitä osoituksena mm. jo aiemmin
mainittu jäsenkysely, joka antoi paljon
eväitä toiminnan kehittämiseksi jäsenten haluamalla tavalla. FOHA:n kotisivuista (www.foha.fi) on kehitetty ja ollaan edelleen kehittämässä paljon informaatiota ja apua antava käyntikohde kaikille alan harrastajille. Jokainen
seura saa omat tunnuslukunsa, jonka
avulla tietoon pääsee entistä syvällisemmin käsiksi.
FOHA pyrkii kehittämään myös FOHA
Cupin kilpailuja siten, että niihin olisi
suuri mielenkiinto osallistua – leppoisalla ikämiehen asenteella. Mitään virallista SM-taistoa Cupista ei ole tarkoitus tehdä.
Myöskin meidän kaikkien oma lehtemme FOHA News on tullut jäädäkseen. On hienoa saada pari kertaa vuodessa konkreettisesti käteen lehti, missä on luettavissa seurojen kotimaisista
ja ulkomaisista turnauksista sekä henkilöhaastatteluja ym.
Pyynikin Haukat on yksi merkittävistä FOHA:n jäsenseuroista. Jopa niin aktiivinen, että seuran edustus on aina
hallituksessa asti.
Haukkojen täyttäessä 60 vuotta ei
voi kun mykistyä! Kun seura perustettiin, ei moni muu veteraaniseura ollut
edes kaukaisissa tulevaisuuden haaveissa. Ei myöskään FOHA.
Toivotan Suomen Veteraanijääkiekkoilijat ry:n ja omasta puolestani paljon
onnea juhliville Pyynikin Haukoille!
Onnea ja menestystä tuleville
vuosille.
Veli Saarenheimo
Puheenjohtaja
Suomen Veteraanijääkiekkoilijat ry
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Onnittelut miehen
ikään tulosta
Suomen Jääkiekkoliitto täytti 20.1.2009
kunnioitettavat 80 vuotta. Jääkiekkoväki ympäri Suomen on päässyt ja pääsee juhlimaan Jääkiekkoliiton pitkää
ikää koko kauden 2008–2009 ajan.
Ohjelmassa on monia erilaisia kansanjuhlia: Leijonat Liikkeellä -juhlakiertue,
Helsingin rautatientorin kansalaistapahtuma helmikuussa ja naisten MM-kotikisat huhtikuussa muutaman esimerkin
mainitakseni. Suomen Jääkiekkoliitto
tarjoaa vuonna 2009 sloganinsa mukaisesti – Kiekkoa kaikille.
Tamperelainen jääkiekkoväki juhlii
vuonna 2009, Jääkiekkoliiton lisäksi,
60 vuotta täyttävää Pyynikin Haukkoja.
Haukat tulevat ns. miehen ikään, mistä
suurimmat onnittelut seuran nykyisille
ja entisille jäsenille. Suomen vanhimpiin veteraanijääkiekkoseuroihin kuuluva Haukat on omalla vahvalla panoksellaan ollut rakentamassa ja vahvistamassa suomalaista ja tamperelaista
kiekkokulttuuria – kiitos siitä.
Vuonna 1949, kun Pyynikin Haukat otti ensiaskeleitaan, ei maastamme löytynyt vielä yhtään keinojäärataa,
jäähalleista ei osattu edes uneksiakaan, ja maailmanmestaruuskisoihinkin Suomi oli ottanut osaa vasta toisen kerran saman vuoden keväällä.
Kaukana olivat siis menestyksen ja

mitalien päivät. Mestaruussarjakin oli
vain kahdeksan joukkueen yksinkertainen mittelö, jossa otteluita kertyi kunnioitettavat 28 kappaletta. Joukkueista
kaksi oli Tampereelta, yksi Hämeenlinnasta ja Turusta, mutta peräti neljä eli
puolet osallistujista Helsingistä. Uudelle jääkiekkoseura Pyynikin Haukoille oli
siis oiva tilaus tulla mukaan kehittämään maamme kiekkoilua.
Vuonna 1979 kolmekymppinen Haukat ja vakaa viisikymppinen Jääkiekkoliitto todistivat merkittävää hetkeä suomalaisessa ja tamperelaisessa kiekkokulttuurissa: Suomen jääkiekkomuseo
avattiin Tampereelle. Museon perustamisprosessia olivat vauhdittamassa
useat Pyynikin Haukkojen jäsenet ja
museon ja Haukkojen side on säilynyt
vahvana näihin päiviin asti.
Juhlavuonna 2009 Suomen Jääkiekkoliitolla ja Pyynikin Haukoilla peli
käy edelleen ja vauhti sen kuin kasvaa
– molempien yhdistysten toiminta on
vuosien saatossa kehittynyt jatkuvalla
syötöllä. Jääkiekko on nykyään Suomen
suosituin laji ja siitä on omalta osaltaan kiittäminen niin kiekkoilun kattojärjestöä kuin merkittävää lajikulttuurityötä
tekevää Pyynikin Haukkoja.
Parhaimmat onnittelut juhliville Pyynikin Haukoille ja pitkää ikää!
Kalervo Kummola
puheenjohtaja
Suomen Jääkiekkoliitto

Ilves onnittelee
60-vuotiasta
Pyynikin Haukkoja
Veteraanijääkiekkotoiminta elää Suomessa erittäin
aktiivista aikaa ja tuntuu siltä, että yhä nuoremmat
ja nuoremmat pelaajat tulevat veteraani-ikään. Pyynikin Haukoissa joukkueeseen pääsyn sekä henkinen että fyysinen rima on suosituksineen aina
ollut kohtuullisen korkealla, joillakin tuntuu olevan
ikuinen try out -jakso päällä. Ilves-henkisyys lienee
kuitenkin ollut aina se tärkein kriteeri ja on ollut
hienoa huomata, kuinka tätä henkeä löytyy yhä
niin 35-vuotiaalta ”veteraanilta” kuin 70-vuotiaalta
todelliselta veteraaniltakin. Toki vanhoja peliaikoja
muistelevat tarinat väritetään vähän eri värisillä kynillä riippuen vuosikymmenistä, mutta Ilves on se
yhteinen nimittäjä, muodossa tai toisessa.
Vaikka jääkiekkoon on liitetty ammattilaisurheilun tunnuspiirteet jo 1990-luvun puolivälistä lähtien, veteraanikiekon pariin tulleet nuoret ex-ammattilaiset eivät juuri henkisesti eroa lajia 1980-luvulla
tai aiemmin työnsä ohella pelanneista pelimiehistä.
On tärkeää, että lopettaneille Ilves-taustaisille on
olemassa oma yhteisönsä, jonka parissa voi parantaa sekä fyysistä että henkistä olotilaa. IlvesNiilot perustettiin viime vuonna taustayhteisöksi ja
tukiverkoksi nimenomaan vanhoille liigajyrille, Pyynikin Haukat täydentää aktiivisella jääkiekkotoiminnallaan tätä tarkoitusta erinomaisesti.
Jääkiekko on harrastajilleen elämäntapa, joka monilla jatkuu aktiiviuran jälkeen niin pitkään
kuin jalka suinkin liikkuu ja monilla vielä senkin
jälkeen värikynän kautta. Ammattilaisjääkiekkotoimintaa pyörittävä Ilves-Hockey Oy toimii Pyynikin
Haukkojen ”kasvattajaseurana” ja on tästä roolistaan hyvin ylpeä, Haukat voi scoutata hyvästä
materiaalista rusinat pullasta, toivottavasti välillä
vähän taikinaakin. Yhteistyö on aina toiminut erinomaisesti ja uskon sen jatkuvan seuraavatkin vuosikymmenet samanlaisena, Ilves-hengessä.
Kasvattajaseuran puolesta,
Esa Honkalehto
toimitusjohtaja
Ilves-Hockey Oy
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Kimmo Leinonen herätti

Haukat uuteen lentoon
Kimmo Leinonen Toronto Lionsin
edustusasussa. Kanadasssa Kimmo
sai innostuksen ikämieskiekkoilun
juurruttamiseksi Tampereelle uuden
seuran muodossa, ja loppu onkin
Pyynikin Haukkojen historiaa.

Teksti:  Kimmo Leinonen
    Puheenjohtaja 1984–
Kuva:  Suomen jääkiekkomuseo
Mies kun pääsee miehen ikään, vapaaajan harrastuksille annetaan entistä suurempi arvo. Näinhän se Pyynikin Haukkojen uusi tuleminenkin alkoi. Tai itse
asiassa se alkoi hieman toisin kuin Haukat useasti muistelevat, joten kerrottakoon se kolikon oikea puoli siten kuin
se tapahtui.
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Kimmo Leinonen palasi takaisin
juurilleen Tampereella runsaan neljän,
Länsi-Saksassa ja kiekkoilun emämaassa
Kanadassa vietetyn vuoden jälkeen kesällä 1984. Ja otti vastaan jo kertaallen
hoitamansa Jääkiekon SM-liigan markkinointipäällikön vakanssin. Kanadan
vuodet olivat vieneet Kimmon paikal-

lisen kiekkoilun juurille eli kaukaloihin,
joissa amatöörihenkiset pelurit jatkoivat rakasta harrastustaan varttuneiden
sarjoissa.
Sarjoja, joukkueita, kilpailuareenoita
ja pelaajia toimitsijoineen riitti kaikkialla Toronton ympäristössä. Kimmo pelaili
aluksi suomalaispiireissä tunnetun Toronton Sisun riveissä, mutta siirtyi nopeasti perustettavan Toronto Lionsin riveihin. Tämänkin seuran perussääntö oli
että kaikki joukkueeseen yrittävät pelaajat olisivat sukujuuriltaan suomalaistaustaisia. Samanaikaisesti Kimmo pelasi ns.
Viikonloppusarjaa asuinpaikkansa Markhamin veteraaniliigassa, jossa ikäraja oli
30 vuotta. Otteluita oli useita viikossa,
harjoiteltu ei ollenkaan ja pelin henki
oli pukuhuoneeseen tuotavat kaksi olutkoria jokaiseen peliin. Ne kustansi vuorollaan kukin pelaaja ja yksinkertaisuuden vuoksi hankintavuoro kulki pelinumeroin pienemmästä isompaan. Oluen
merkitys Kanadassa veteraanikiekkoilun
keskuudessa oli niin suuri, että maassa vallinneen kahden viikon olutkaupat
sulkeneen lakon aikana kahtena viikonloppuna joukkueemme peruutti pelinsä.
Kiekkoa ei yksinkertaisesti pelattu ilman
pelinjälkeistä yhtä tai korkeintaan kahta
olutpullollista. Siinäpä sitä olikin Suomesta muuttaneella siirtolaisella ihmettelemistä, että kahden pullon jälkeenkö
sitä sitten suunnistettiinkin kotia kohti.
Vaikea sitä oli uskoa.

Kanadan kokemukset mielessään
Tampereelle paluun jälkeen alkoi Kimmolla kuuma etsintä hengenheimolaisista, eli Ilveksen värit tunnustavien peliveikkojen houkuttelemiseksi takaisin
kiekkoilun pariin. Ensimmäisinä mukan
ehtivät ilmoittautumaan Hannunkiven
Markku, Mäenpään Jukka ja Vainionpään Pasi, jotka kaikki toimivat Ilveksen
juniorijoukkueiden valmennustoiminnassa. Kaikki kovia Ilves-henkisiä pelureita. Nelikko alkoi käydä jäillä aina kun
siihen vain tuli tilaisuus. Kova harjoitus
vaati tietysti palauttavia jaksoja ja niinpä nelikko nähtiinkin satunnaisesti Sammonkadun lähistön anniskelupaikoissa
kevyillä olusilla, yritettiinhän parhaan
taidon mukaan noudattaa Kimmon Kanadassa omaksumaa kahden olutpullon
sääntöä.
Nelikko päätti laajentaa rekrytointiaan uuden joukkueen perustamiseksi ikämiessarjaan, koska kaikki olivat viimeistään parin vuoden kuluessa siirtymässä
tuohon suomalaisessa ikämieskiekkoilussa noudatettavaan ikäkategoriaan. Ja
kun uusille rekrytoitaville esiteltiin aatetta, kuului kysymys uuden perustettavan seuran nimestä. Viitaten edelliseen
kappaleeseen ja siinä ohimennen mainittua tilapäisluontoista oleskelua Sammonkadun ympäristöstä, keksi joku irvileuka perustettavalle joukkueelle iskevän
nimen: Sammon Jano. Nimestä viis siinä
vaiheessa, uusia pelureita oli löydettävä
ja sanan levitessä kaupungissa pelimiehiä
alkoikin virrata takaisin aktiivisen kiekkokuumeeen piiriin.
Sammon Janon nimellä mentiin
eteenpäin, Hakametsästä varattiin oikein säännöllinen harjoitusvuorokin, ja

Aarne Honkavaarakin sai tiedon uudesta seurasta ja sen perustamisesta. Eräänä syyskuisena päivänä hän kertoi harjoituksiin saapuneille intoa puhkuville pelureille pukuhuoneessa Pyynikin
Haukkojen tarinan, sen Ilves-taustan sekä seuran olemassaolon, vaikkakin toimimattomana, sääntöineen kaikkineen.
Samalla Aarne kehotti Kimmo Leinosta
kääntymään Ilveksen silloisen puheenjohtajan Harri Pyhällön puoleen pyynnöllä aktivoida Pyynikin Haukat ikämieskiekkoiluun. Harri antoikin luvan
viipymättä, mutta tietenkin sillä ehdolla,
että hän pääsisi seuran jäseneksi. Toive
toteutettiin luonnollisesti ja niin oli seura saanut yhden uskollisimmista Haukoista jäsenekseen.
Seura ilmoittautui Kauppa- ja Teollisuusministeriön rekisterikeskukseen,
valittiin pikaisesti seuran ensimmäinen
hallitus, säännöt modernisoitiin ja toiminta käynnistyi. Ensimmäisellä toimintakaudella kaikki kävi salamannopeasti:
peliasujen värit ja design päätettiin sekä tilaukset varusteista hoidettiin samalla kertaa. Jotkut ilkeämieliset lausahtivat kiireessä ja ilman kustannuksia tilatun uuden Haukkalogon muistuttavan
enemmän Pyynikin pulua kuin haukkaa, mutta korvat sulkemalla näistäkin
kommenteista selvittiin. Varainhankinta
käynnistettiin välittömästi ja Haukkojen
ensimmäiset pikkujoulut järkättiin silloisessa Jäähovissa, joiden tuotolla voitiin vuokrata bussi pelimatkoja varten ja
paitamainos kustansi peliasut. Kaikessa
kiireessä ensimmäiset saunaillatkin ehdittiin järjestää, jo tällöin kaikkien seuran jäsenten tinkimättömänä noudatetun kahden olutpullo -säännön mukaan.

Homma toimi ja hauskaa oli.
Jo alusta alkaen kävi selväksi että
kaikkien Haukkojen tulee edustaa seuraa, kaupungin mainetta jääkiekon keskuksena sekä luonnollisesti kasvattajaseuraa Ilvestä suurella ylpeydellä, ja mieluimmin vierasotteluissa. Niinpä jo ensimmäisellä kaudella pelattiin Turussa,
Porissa, Raumalla ja ennen kaikkea Kuopiossa, jossa oikein yövyttiin. Pelit toimivat alusta asti mainiosti, voitot ja tappiot
vaihtelivat vuorotellen, mutta pelireissuilla Haukkojen henki hinkkautui niin
saumattomaksi että alta pois. Hurmahenkisyyttä osoittaa seuran tekemä ensimmäinen ulkomaanmatka Budapestiin
jo heti uudelleen henkiin herätetyn seuramme toisella alkutaipaleella. Matkalla
kuitenkin jouduttiin ikäväksemme tyytymään ns. kuivaharjoitteluun, kun samanaikaisesti pidetyt taitoluistelun MMkisat veivät jo otteluihimme varatut jäät
kaupungin ainoasta hallista. Kuivaharjoittelu tapahtui omatoimisesti, ja paransi jo ennestään saumatonta yhteishenkeämme. Tilanpuutteen vuoksi joudumme palaamaan mielenkiintoisia yksityiskohtia vilisevään matkapäiväkirjaan
Haukkojen 70-vuotisjuhlakirjassa.
Eli näin Haukkojen uusi tuleminen.
Kiitos kaikille, jotka pyytettömästi autoitte kahdeksankymmenluvun puolivälin tienoilla Haukkojen henkiin herättämistä. Kuten eräskin maajoukkueen
kapteeni lausui aikanaan, ilman suunnatonta seurahenkeä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ei hommasta olisi tullut yhtikäs mitään. Teidän avulla Haukat
selviytyi koomasta, kiitos siitä ja kaikista tuhansista kultaisista muistoista matkan varrella.
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Honkavaara maalasi
suoraan keskiympyrästä

talta. Kun erotuomari pudotti ottelun
aloituskiekon niin ammuin suoraan
keskiympyrästä kohti vastustajan
maalia. Oli maalivahti todella hämmästyneen näköinen, kun kiekko löytyi verkosta!
Haukkojen pirteät alkuvuodet hiipuivat hiljalleen ja toiminta ehtyi monestakin syystä;
– Haukat määrättiin jossain vaiheessa Suomen sarjan pohjoislohkoon, jossa matkat olivat älyttömän
pitkiä. Raahen ja Oulun junareissut
veivät aivan liian paljon aikaa töissä käyviltä kavereilta. Sarjapaikasta
oli lopulta pakko luopua ja päätetiin
antaa apua Valkeakosken Jääpeikoille, jotta Valkeakoskelle syntyisi kunnonkiekkobuumi. Maajoukkuepelaaja
Jorma Hietanenkin tuli Saipasta nostamaan koskilaista jääkiekkoa, mutta
kipinä ei ottanut tulta.
– Puulaakikiekko nosti päätään
samoihin aikoihin ja TUKin sarjoihin
osallistui useita työpaikkajoukkueita.
Linkosuon Jussi jopa perusti uuden
seuran Sammon Sudet, joka sekin
sittemmin kuihtui pois. Näin Haukat
vaipui vuosiksi unten maille, kunnes
veteraanikiekkoilu valtasi Suomen
jäähalleja.
– Ensin oli tarkoitus perustaa
kokonaan uusi seura veteraanikiekolle, mutta sitten muistimme, että
Haukat oli valmiiksi rekisteröity seura. Kysyimme mahdollisuutta saada
Haukkojen nimi käyttöön ja näin alkoi
uusi luku seuran historiassa, Honkavaara kertoi.

Dynamon uran yksi merkillisimmistä
maaleista – ja niitä oli todella paljon – syntyi Haukkojen paidassa.
– Pelasimme piirinsarjassa Pallo-Veikkoja vastaan ja huomasin
aloituksessa, että TPV:n maalivahti
puhdisti lunta pois maalinsa edus-

Haukkojen synty

Näin syntyi Suomen

ensimmäinen
farmiseura
Aarne Honkavaara oli haukkojenkin dynamo
Teksti: Ilkka Ala-Kivimäki
Kuva:  Suomen jääkiekkomuseo

Pyynikin Haukkoja voidaan sanoa hyvällä syyllä Suomen ensimmäiseksi
farmiseuraksi. Seuraa perustamassa
olivat 1940-luvun huippukiekkoilijat
Aarne Honkavaaran johdolla.
Aarne ”Dynamo” Honkavaara
on Suomen jääkiekkoliiton leijona
numero 10 ja hänen saavutuksistaan on kirjoitettu ainakin yksi kirja.
Haukkojen perustaminen on kuitenkin yksi vähemmän tunnettu, vaan
ei suinkaan vähäisin asia mittavalla uralla.
– Ilveksellä oli 40-luvulla runsaasti nuoria pelaajia, joille oli vaikea löytää pelipaikkaa. Jotta pelaajien ei olisi pakko siirtyä toiselle paikkakunnalle, heräsi ajatus alemman
tason joukkueen kasaamisesta. Ilveksen johtokunta oli sisarseuran
perustamisen takana ja ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Risto
Lindroos, Honkavaara muisteli.

– En osaa sanoa, kuka keksi
Haukkojen nimen, mutta silloin pohjana oli eri kaupunginosissa pelailleet poikaporukat. Eläinnimet olivat
suosittuja ja esimerkiksi Keskikaupungilla oli olemassa Kärpät, Dynamo jatkoi.

Ilves kaatui Koulukadulla
3000:n katsojan edessä
Aluksi Haukat pelasi maakuntasarjassa, mutta nousi nopeasti ilvesjuniorien voimin Suomen sarjaan.
– Haukat oli mestaruussarjan
karsinnoissakin mukana aivan kalkkiviivoille asti, vaikka nousuun eivät
voimat aivan riittäneet. 60-luvulla
maajoukkueeseen nousseet nuoret
ilvekset Jorma Peltonen kumppaneineen ottivat ensiaskeleitaan miesten peleihin haukkapaidassa. Kaudessa oli parikymmentä ottelua ja
treenejä kävivät vetämässä Ilveksen
tähtipelaajat.
– Haukkojen pelillisesti paras

esitys löytyy vuodelta 1955, jolloin
seuran paitaan pukeutuivat Ilveksen
Suomen mestarit vuodelta -51. Haukat kohtasi ystävyysottelussa silloisen Ilveksen joukkueen, joka oli juuri noussut mestaruussarjaan.
– Haukat voitti pelin 5–1 ja Koulukadulla pelattua ottelua oli seuraamassa kolmisentuhatta katsojaa,
itsekin Haukkojen riveissä esiintynyt
Dynamo kertoi.
Honkavaara muuten valmensi Ilvestä Suomen sarjassa ja nosti siis
maineikkaan seuran nopeasti SMsarjaan.

Aarne Honkavaara on ollut suomalaisen jääkiekkoilun uranuurtaja
monellakin sektorilla.

Tampereella oli vuonna 1949 vain kaksi jääkiekkoseuraa, vaikka peli keräsi
nopeasti lisääntyvä joukon harrastajia. Niinpä lähinnä Ilveksen piirissä syntyi ajatus uuden seuran perustamisesta.
Seura perustettiinkin 23. syyskuuta ja sen nimeksi tuli Pyynikin Haukat
r.y. Haukkojen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin ekonomi A. Tuorila sekä johtokunnan jäseniksi T. Pihl, T. Sippola, T. Lindroos ja H. Suutala.
Seura liittyi Suomen Jääkiekkoliittoon ja ilmoittautui ensimmäisellä kaudellaan maakuntasarjaan.
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Kooveen miehet Haukoissa
Teksti:  Pentti Elo
Kuva:  Plentys
Esko Rantanen, Mikko Räikkönen ja Leo
Seppänen.
867 SM-ottelua joissa 188 maalia,
138 maalisyöttöä ja 429 jäähyminuuttia
ja tilastoimaton määrä torjuttuja laukauksia.
Kuvassa esiintyvät miehet olivat
vuonna 1968 Suomen mestaruuden voittaneen KooVeen runkomiehistöä. Tilastot osoittavat, että maalivahti ”Leero”
Seppänen oli silloisen SM-sarjan pelien kokoonpanoissa 368 kertaa, pelaten
303:ssa ottelussa. Maajoukkueessa mies
esiintyi 35 kertaa.
Keskushyökkääjänä pelannut Esko
pelasi 199 ottelua SM-sarjassa. Tehtyjä maaleja hänellä on 79 ja syöttöjä 59
kpl. Jotakin ystävällisestä miehestä kertoo ”ansaitut” 231 jäähyminuuttia.
Mikko, hämmästyttävän nopea luistelija, osallistui 297 otteluun. Kaikki pelit eivät tapahtuneet KooVeen paidassa.

Maaleja ennätti mies tehtailla 109 kpl ja
antoi 79 maalisyöttöäkin. Aavistuksen
rauhallisempana – vaikkakaan ei hiljaisempana kuin Esko – ehti Mikko istua
jäähyllä 198 minuuttia. Maaotteluita Mikolle kertyi 11 ja niissä 2 maalia.
Selviö on, että kyseinen trio on Pyynikin Haukkojen vanhemman ikäryhmän turnausmiehistön vakiokokoonpanoa. Bussilla aikanaan tehdyt yhteiset
pelimatkat ovat yhdistäneet miehiä niin
kovasti, että turnausmatkat tapahtuvat
tavallisesti yhteisellä kyydillä. Leeron auton suksiboksin uskomaton tilavuus on
mahdollistanut, että tämän kirjoittajakin on päässyt kuuntelemaan ”ajan kultaamia muistoja” mestaruusajoilta, ihan
autoon sisälle.
Miehistä vanhin, Esko, käy säännöllisesti Pyynikin Haukkojen aamuharjoituksissa. Nuoremmatkaan puolustajat
eivät laillisin keinoin saa Eskolta kiek-

koa pois. Tekee maalin tarvittaessa, vaikkei laukaus juurikaan häikäise. Selittää,
että ”se syöttäminen on niin paljon mukavampaa”. Nauttii suurta kunnioitusta
vanhemman ryhmän valitsijamiehenä ja
epävirallisena ”kalastusmestarina”.
Leero käy aamujäillä aina kun työkiireet sallivat. Pelaa puolustajana jossa
roolissa on saanut kyseenalaisen maineen ”oksasilppurina”. Ainoa mies Haukoissa joka ei menee maalivahdiksi missään tilanteessa. Vuosien kokemuksella
tietää minkälaista se on. Leero on myös
Pyynikin Haukkojen salainen ase ”Moskovan valojen” sytyttäjänä.
Mikko on elämässään harjoitellut
niin paljon, että hän osaa jo kiekosta
kaiken. Ei siis harjoittele mutta osallistuu turnauksiin. Ei syytä huoleen vaikka radio-, televisio-, karaoke-, viihde-,
ym. ohjelmat maailmassa lopetettaisiin. Mikko hoitaa helposti muutaman

Leo Seppänen (vas.), Esko Rantanen ja Mikko Räikkönen.
viikon ajan kaikkien välineiden välittämän tarjonnan. Eikä maksa mitään. Hallitsee myös hautausmaiden koomiset tilanteet. Ainoa mies turnauksissa, joka
todistettavasti on saanut jäähyn ”kun löi

itseään mailalla leukaan.” Veikkauspelien ”toiveasiakas”.
Vauhtia riittää puheiden lisäksi kyllä
myös kentällä. Mikon ”kuti” on kuitenkin viime aikoina alkanut käydä hiukan

epätarkaksi.
Ei tule ikävä näiden miesten kanssa. Ei ole kyllä tarkoituskaan. 40 vuotta
on siis kulunut kun he voittivat Suomen
mestaruuden. Niin ne vuodet vierivät.

Mestarihaukat
Ilveksen mestarijoukkueesta seitsemän
pelaajaa on nyt Haukkojen mukana.
Teksti:  Ilkka Ala-Kivimäki

Ilveksen ikimuistoisesta ja toistaiseksi viimeisestä Suomen mestaruudesta on kulunut 24 vuotta. Se on pelaajalle juuri sopiva aika palautella mieliin, miten kaikki
tapahtui – jäällä. Veteraanikiekossa voi muistella, millainen lätty tuli heitettyä finaaleissa Tepsiä vastaan. Tai
sitten aamujäitten jälkeen kahvikupposen ääressä heittää herjaa mestaruussaunan tapahtumista.
Mestareista varsin moni kaveri pukee tänä päivänä
päälleen haukkapaidan. Ammattilaisjääkiekko ei vielä
80-luvulla tappanut pelaajalta intohimoa harrastaa lajia
myöhemmällä iällä – nykyäänhän pelaajat lyövät luistimensa seinälle kuuden tuuman naulalla eivätkä he välttämättä edes vilkaise jäähalleihin päin. Ellei oma jälkikasvu satu vetämään mukaan.
Mikko Mäkelä, Risto Jalo, Antti Heikkilä, Jarmo Huhtala, Hannu Henriksson, Juha Rajala ja Matti Kaario
Nykyhaukat rengastettuna mestarikuvassa.

kikkailevat Haukkojen riveissä silloin kun ehtivät. Mestareiden valmentaja Seppo Hiitelä on hänkin mukana
Haukkojen toiminnassa. Esimerkiksi Mäkelän Miksa valmentaa Pohjois-Amerikassa, mutta pitää tiiviisti yhteyttä
Tampereelle.
Raimo Helmisen pitkä ura päättyi vasta viime keväänä ja Raipen ilmestymistä Haukkojen aamujäille odotellaan vesikielellä. Jyrki Lumpeen lähteminen mukaan
toisi varmasti Raipenkin, Timo Peltomaa on tiettävästi Haukkojen hankintalistalla, tosin Lumme ja Peltomaa
jäivät urallaan ilman kultaa SM-liigassa.
Ilveksen Suomen mestareista ikänestori haukkapaidassa on 56-vuotias Matti Kaario, nuorin 44-vuotias
Mäkelä. Muut ovat viisikymppisiä tai lähellä ”täysikäistä”, joten harrastus on kunnonkin kannalta elintärkeää.
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60 vuotta
tasatahdissa Haukkojen kera

”Se oli erittäin antoisaa
aikaa, vaikka vaatikin lähes
koko vapaa-ajan antamisen
harrastukselle.”

Menestystuotteita yli 20 vuotta
Fenet Oy

Kerkkolankatu 17, 05800 Hyvinkää
puh. +358 (0) 19 45 991
fax. +358 (0) 19 4599 400
www.fenet.fi

Teksti:  Ilkka Ala-Kivimäki
Haukkojen kanssa tasatahdissa ikääntyvät jääkiekon yltä päältä ympäröimät
Kimmo Leinonen ja Heikki Huhti. Leinonen saa ja on saanut pitkään leipänsäkin lempiharrastuksen parista, ei tosin ammattilaispelaajana vaan työskentelemällä erilaisissa tehtävissä lajin
taustavoimissa.
Kimmo lienee nyt kuusikymppisenä
viimeisen haasteen edessä: Jääkiekon
MM-kisat pelataan Suomessa kolmen
vuoden kuluttua ja Leinonen toimii kisojen pääsihteerinä.
– Kaikki on vielä alkuvaiheessa, ei
edes pelipaikkakunnista ole tehty päätöstä. Helsinki on varmasti toinen, mutta
Tamperekin on ehdolla, jos monitoimihalli nousee ajoissa. Kolme vuotta kuluu
kyllä nopeasti, joten ainakin halliprojektilla alkaa olla kiire, Leinonen kertoo.
Kimmo on pelannut oikeastaan vasta
veteraanitasolla, mutta uralta on sitten
sitäkin komeampi saavutus, MM-kulta
Helsingistä muutaman vuoden takaa.
– Minut värvättiin hesalaiseen TaksiDieselin joukkueeseen Haukkojen erikoisluvalla ja pääsin kuittaamaan kirkkaimmat mitalit.
– Jääkiekko veti toki jo pikkupoikana, jolloin olin kaverien mukana TKT:n
junnuissa. Silloin treenailtiin seurassa
kerran viikossa ja pelejä oli 10–12 tal-

Heikki Huhti ja Kimmo Leinonen viihtyvät
nykyisin jo paremmin katsomolehterillä.
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ven aikana. Muuten tietysti illat kuluivat
pihahöntsyissä. 60-luvulla menin Ilveksen kaupunginosajoukkueeseen, mutta
lopullinen läpimurto jäi kyllä tekemättä,
Kimmo nauraa.
Kimmon opettajana toimi todellinen
kiekkomies, jääkiekkoleijonaksikin aateloitu Pentti Isotalo.
– Opettajan merkitys oppilaiden harrastuksiin oli silloin erittäin suuri ja niin
Isotalo kuin Aarne Honkavaarakin toisaalla vetivät varmasti lahjakkaita nuoria
jääkiekon pariin enemmän kuin moni
uskoisi, Kimmo arvelee.
Kimmo oli sittemmin Ilveksen toimistossa, Jääkiekon SM-liigassa ja mailatehdas Kohon palveluksessa aina Kanadaa myöten. Hyvänä kielimiehenä
Kimmo on tullut toimeen missä maailman kolkassa tahansa ja tästä näkyvänä
osoituksena usean vuoden ajan työskentely Kansainvälisen jääkiekkoliiton johtotehtävissä Sveitsissä.
Haukkojen ”uusi tuleminen” on pitkälti Kimmonkin ideoimaa, mutta siitä
kertoo miehen oma kirjoitus toisaalla
tässä julkaisussa.

Heikki Huhti taas lukeutuu ”jääkiekkoperheeseen” sanan varsinaisessa merkityksessä.
– Pelasin itse A-junioreihin asti Ilveksessä ja olin vuoden mukana Raimo
Vasaman vetämissä SM-sarjajoukkueen

”Ulkona
sijaitsevat pukukopit olivat
tulessa!”
treeneissä, mutta kyvyt eivät aivan riittäneet vilttiketjua ylemmäksi. Omat pojat
sitten kävivät läpi pitkän juniorimyllyn
ja siinä vanhempia vietiin milloin aikaisiin jääharjoituksiin tai jopa Kanadaan
asti pelireissuille, Heikki muistelee ja
painottaa:
– Se oli erittäin antoisaa aikaa, vaikka vaatikin lähes koko vapaa-ajan antamisen harrastukselle.

Toki merkittäviä saavutuksiakin Heikin uralta löytyy. Paras lienee nuorten
SM-kulta vuodelta -67, mutta erikoisin
muisto on Valkeakoskelta, jossa hän pelasi Jääpeikkojen joukkueessa.
– Yritimme nostaa lätkäkipinää Koskissa, mutta ei se oikein syttynyt. Jotain
kuitenkin syttyi, sillä kerran tuli kansaa
yhtäkkiä ottelun kolmanteen erään satamäärin. Kun ihmettelimme, mikä herätti
äkillisen kiinnostuksen, niin selvisi, että meidän ulkona sijaitsevat pukukopit
olivat tulessa!
Haukoissa Heikki on ollut aktiivisesti
mukana 80-luvun alun uuden tulemisen
jälkeen. Keskiviikkoisin ja perjantaisin
Haukat kokoontuu jäähallille aamujäille ja sen jälkeen Prisman kahvioon aamupalalle.
– Olin mukana uuden Haukkojen
perustavalla kokouksessa ja myös ensimmäisissä pikkujouluissa legendaarisessa Jäähovissa. Sen jälkeen on tehty
monta reissua, pisimmät Hawajille asti.
Hauskaa on pidetty muutenkin kuin pikkujouluissa, Heikki vakuuttaa.

Kerkokatsomot Oy Forssa
Puh. 020 773 9730
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Kiint. Oy Hyllilänkatu 10
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Hämeenpuiston
hämärät
Vanhaan hyvään aikaan
kaikki oli toisin – paremmin.

Teksti:  Esa Sulkava
Kuvat: Suomen jääkiekkomuseo
Meillä jokaisella on oma vanha aikamme
iästä riippuen. Mutta aina se tuntuu paremmalta kuin tämä nykyinen.
Jääkiekkokin tuntui paremmalta silloin ennen, tai ainakin se oli täysin erilaista. Puhun nyt sotien jälkeisestä ajasta
1940- ja 50-lukujen taitteesta. Se oli Ilveksen, TBK:n ja TKV:n aikaa tamperelaisessa jääkiekossa.
Kiekkokirkko oli silloin Koulukadun
rata Pyynikin kaljatehtaan vieressä. Siellä
oli hieno luonnonjää, katsomossa yleensä paljon väkeä ja pirusti pakkasta. Siitä
viis, peli oli sitä oikeata jääkiekkoa.
Siinä oli kyllä ruutia, mutta nykymitoissa ehkä vain nallipyssyyn riittävästi.
Räminää aiheuttivat ehkä eniten lapiot, kun kenttä piti putsata lumesta kesken pelin.
Sinne kaukaloon teki tietysti joka pojan mieli. Itse en lootaan koskaan päässyt, valinta osui Pyrinnön koripalloharjoituksiin Rellun salissa Teuvo ”Teutori”
Tuomisen valmennukseen.
Siitä huolimatta kiekkoa pelattiin joka päivä aina kun jäätä löytyi. Asuin Hämeenpuiston yläpäässä Näsinkallion, tai
kuten me sitä nimitimme Mustankallion
eli Mustun juurella. Puistoon syntyi aina jollain keinoin sen verran jäätä, että pelit saatiin pystyyn. Usein hätiin tuli isäni, joka Länsipuiston isännöitsijän
valtuuksin veti talon kellarista vesilet-
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kun puistoon, että pojat pääsivät pelaamaan. Huopatossuista tuli hyvät maalitolpat. Ylärimaa ei tarvittu, kun kukaan
ei pystynyt polvea korkeammalle kohottamaan.

Höntsy oli valttia
Tuohon aikaan Tampereen kaduilla ja
puistoissa valaistus oli todella tunnelmallista, mutta se riitti. Illat pitkät siinä
pelattiin. Paikalle ensin osuneet tekivät
jaon ja myöhemmin tulleita jaettiin sitten vuoroon kummallekin puolelle.
Peli oli todellista höntsykiekkoa. Varusteet olivat niin hentoiset, että kovaa
peliä ei voinut ajatellakaan.
Meillä ei ollut pitkään aikaan oikeita
mailoja. Hjortilla kyllä olisi ollut myynnissä hienoja Velikoita ja aikaa myöten
varmaan ruotsalaisia Siriuksiakin. Ne
vain olivat liian kalliita.
Mailat siis tehtiin aina itse. Vanerikaupasta käytiin ostamassa lapoja ja varsia. Varteen sahattiin hahlo, mihin lapa
istutettiin ja liimattiin. Mailan koossapitävä voima oli kuitenkin eristysnauha.
Mustaa nauhaa kierrettiin tuhdisti myös
lavan ympäri. Se piti kiekon paremmin
lavassa kiinni, eikä vanerin liimauksetkaan irronneet kun erkka suojasi lapaa
kastumiselta. Konton Pepe vielä vahvisti
liitoskohtaa nauloilla, mutta hänestä tulikin aikaa myöten oikea kiekkoilija.
Oli tällä mailalla oikea nimikin, se oli
Mettä-Velika. Kyllähän Tampereelta mui-

takin tehdasmailoja olisi löytynyt. Tarjolla olisi ollut Topea ja Alaa ja aikaa myöten Koluakin.
Mailat kestivät aikansa ja sitten tehtiin
uusi. Kohottamista ei peleissä varsinaisesti kielletty – ei tarvinnut – kohotus kun oli
vaikeata. Ampumataitoa kehiteltiin kyllä
pommittamalla Laivayhtiön talon kellareitten ikkunoitten panssarilasia. Kovimmat kudit saivat lasiin murtuman.
Suojuksia ei höntsykiekossa juuri tarvittu, mutta ihan kelvolliset säärisuojat sai aaltopahvista, jonka alle tungettiin Aamulehtiä. Pispalan hanut taisivat
käyttää enemmän Hämeen Yhteistyötä,
Järvensivulla ja Iidesmotilla ehkä Kansan Lehteä.
Jotkut kokeilivat alasuojina myös
pahvisia marmeladipurkkeja. Ne toimivat hyvin, paitsi tiukassa paikassa ympärystät tulivat kipeiksi.
Esikuvat haettiin tietysti Koulukadulta. Aarne Honkavaaran eli Honkun tai
Dynamon koikkelehtiva tyyli oli tehokasta, Matti Rintakoski edusti kovaa puolustajaa. Rinulilta kopioitiin ronkkupuolen
laukausta, nykyisin puhutaan hienosti
rystystä. Se oli vaikea oppia, kohoa ei
meinannut millään saada aikaiseksi.
Suurin nautinto näissä peleissä oli,
kun onnistui harhauttamaan vastapuolen pelaajan lumipöykkyyn. Siihen tarvittiin tietysti luistelutaitoa. Sähäköitten
kurvien tekeminen pitkäteräisillä Mainoksilla oli vähän hankalaa. Luistelutaitoa kehitettiin aina tilaisuuden tullen

Pyynikin luisteluilloissa tai käveltiin oikein Tammelan kentälle asti. Siellä suuressa sakissa oppi vikkeläksi. Siellä oppi myös tiukalla kurvilla tekemään syviä
railoja jäähän. Tosin ne onnelliset, joilla oli oikein kiekkohokkarit olivat siinä
yleensä parempia, niillä sai oikein ”roopin” jäähän.
Samanlaisia poikasakkeja hääri pitkät talvi-illat ympäri kaupunkia. Eivät
ne varsinaisia joukkueita ollut, mutta
oli niillä usein nimikin. Meidän porukka
kulki nimellä Hämeenpuiston hämärät.

Pilvenpiirtäjän Haukat
Vastaavanlainen poikaporukka pelaili Ankkalammen jäällä. Siis siinä hotelli Tammerin alapuolella. Tänne kerääntyi paljon klassikon eli Klassillisen lyseon poikia.
Tämä sakki oli nimeltään Pilvenpiirtäjän Haukat. Nimeä ei suinkaan lainattu Hämeenpuistoon nousseelta Finlaysonin tehtaan komealta tornitalolta. Nimi tuli Satakunnankadulla elokuvateatteri Olympian viereisessä olevasta Karhu-apteekin talosta. Siinähän on katolla
tornimainen lisäke.
Olympiassa Olympiakomitean valmennuspäällikkö, klassikon poika, Kalevi Tuominen kävi katsomassa lännen
filmejä. Kallu eli aina täysillä mukana.
Kerrankin kun filmin sankari ajoi rosvoa takaa kivikossa jännitys nousi liian
kovaksi ja Kallu päätti pelastaa sanka-

rin, pomppasi pystyyn ja huusi: ”Varo,
väijytys!”
Olympia on jo kadonnut, mutta Pilvenpiirtäjä on yhä paikallaan. Siinä talossa asui Antero Raevuori, josta tuli
aikanaan opettaja ja yksi Suomen tunnetuimmista urheilukirjailijoista. Torniosassa taas asui Juhani Linkosuo, legendaarisen leipurisuvun vesa ja tuleva Ilveksen ja maajoukkueenkin maalivahti.
Jussin myötä Ankkalammen peleihin
tuli ammattimaista hohtoa, kun joko hän
itse tuli paikalle tai lainasi maalivahdin
suojukset kavereille. Lötää oli turha yrittää saada sellaisen muurin taakse.
Joskus ohikulkijat ihmettelivät miksi kulmakunnan pojat tiirailivat niska
kenossa Pilvenpiirtäjän huipulle. Syy oli
Jussi, joka tapasi ottaa katolla lumikylpyjä ja pöllytteli lunta alas.

Fagopyrum kävi Teiskossa
Pilvenpiirtäjän Haukat oli myös ydin toiselle, jo aavistuksen korkeamman tason
peliporukalle. Sillä oli taatusti kiekkohistoria komein nimi – Fagopyrum.
Alun perin Fagopyrum oli orkesteri,
jossa soittelivat muun muassa Paunun
veljekset.
Nimierikoisuus johtui taas siitä, että Klasun latinan opettaja tapasi antaa
oppilailleen latinankieliset lempinimet.
Tapani Paunun hän risti Fagopyrumiksi,
joka on tattarin latinalainen nimi.

Lampien jäät tarjosivat syksyn
ensimmäiset luistelupaikat.
Kuva on Sorsapuiston jäiltä.
Orkesteri vieraili muun muassa Teiskossa, jossa Klassikkoa käyneellä Hannu
Salamalla oli kesämökkinsä. Kovin suosittu tämä orkesteri ei ollut, sillä ohjelmistossa oli vain muutama kappale ja
tanssikappaleiden välit venyivät pitkiksi. Siihen aikaan tanssipaikoilla ei ollut
baareja, joihin olisi voinut mennä virkistäytymään.
Orkesterin nimi otettiin myös kiekkojoukkueen nimeksi. Minäkin pääsin
siihen, kun tunsin Raevuoren.
Ilmassa oli todella suuren urheilujuhlan tuntua kun Fagopyrum meni
Teiskoon pelaamaan Värmälän Kantoa
vastaan. Olin aivan ihmeissäni, kun kentän laidalle alkoi ilmestyä kymmenittäin
ihmisiä, jotka vielä maksoivat päästäkseen sisään ja emännät keittivät Suomimakkaraa kansalle.
Oikeita pelimiehiä tässä joukkueessa edusti oikeastaan vain Jarmo Kunnas.
Jappe oli pelannut kiekkoa ja hänellä oli
myös oikeat varusteet. Jappe oli isokokoinen kaveri ja pelikamppeissaan pelottava näky. Kunnaksesta kehittyikin
aikanaan kuulantyönnön Suomen mestari, joka ensimmäisenä ylitti 17 metrin
rajan. Hallissa hän pääsi yli 18 metrin.
Kuulan jälkeen hän siirtyi voimanostoon
ja oli siinä vaiheessa todella massiivinen
kaveri.
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Kunnas olisi varmasti ollut mahtava
kiekkomies, sillä hän oli rakettimaisen
nopea, nuorten Suomen mestari pikaviestissä. Samassa Pyrinnön joukkueessa juoksi myös Juhani Lahtinen, Ilveksen
kaikkien aikojen maalivahti, joka voitti
nuorten mestaruuden myös seiväshypyssä. Monipuolisia kavereita nuo kiekkoilijat siihen aikaan.
Mutta takaisin Fagopyrumiin. Vaikka Tampereelta olisi maalivahteja löytynyt, Fagopyrumiin ei sellaista saatu.
Kun muita ei ollut, maaliin houkuteltiin
Aurasen Uolevi (kauppiassukua Hämpiltä). Uokku sattui olemaan lomilla armeijasta ja kun jalassa oli tukevat armeijan
saappaat, päällä pitkä palttoo ja päässä karvalakki, ei kummempia varusteita tarvittu. Uokku seisoskeli maalissa
ja taisi vetäistä pikku Bostoninkin siinä
joutessaan.
Värmälässä pelattiin ihan kunniakas
tulos. Paluumatkalla oli tosin oli käydä
huonosti. Koko joukkue tunki tietysti
kaupunkiin vievään paunulaiseen, jonka meno oli katkonaista. Työnantajaansa arvostava kuljettaja uhkasi heittää
koko rempan mäkeen ellei pilkanteko
lopu. Kuorolausuntana kun esitettiin
tuon ajan tuttu pilkkalaulu: metsän takaa kuuluu ryske ja pauhu, kohta sieltä tulee linjavaunu, jonka kyljessä lukee

Väinö Paunu. Ei auttanut vaikka kyydissä oli kaksikin Paunun poikaa.
Paunulainen oli saman luokan ajopeli, kuin Sotkaan ja Tottijärvelle ajava
Länsilinja. Nokian Koskenmäessä matkustajat komennettiin joskus kävelylle,
jotta onnikka jaksoi kivuta pitkän mäen ylös.
Kangasalla myöhemmin paikallinen
Kisa sitten jauhoi Fagopyrumin tattarijauhoksi ja taululle hämäläisluvut. Se taru loppui siihen.

mustelmilla. Lopulta tuli katastrofi, kun
rahastonhoitaja loikkasi Toivon puolelle vieden mennessään kymmenen mailan ainekset, rimoja ja vanereita. Mailaongelmaan tuli lopulta ratkaisu, kun
Erkki Oratie rupesi valmistamaan Koluja. Hän myös avusti poikia hankkimaan
Nahkatehtaalta lautaa kaukalon laitoja
varten. Suuri ongelma oli saada kulmat
oikeaoppisen kaareviksi. Aikaa myöten
kiekkovalta siirtyi Esalle, joka nousi aina
mestaruussarjan kynnykselle.

Vierasottelu Pökhölmissä

Iivaria pelättiin

Epilän puolella kiekkoinnostus oli myös
suurta, siellä pojilla oli oikein seurakin
EU-44, aikana ennen Epilän Esaa. Erkki ”Keka” Syrjäsen johdolla joukkue kävi kiivaita otteluita Rannilan Rievää ja
Mustikkaniemen Toivoa vastaan. Pisin
matkaottelu ulottui peräti Pökhölmiin
saakka. Pökhölmiläiset asuivat Lamminpäässä.
Poikia oli mukana runsaastikin. Tohlopille ja Vaakkolammille tehtiin joukolla
jäät. Vettä nostettiin urakalla avannosta
ämpärillä.
Varustepuoli hoitui samalla tavalla itse tehden. Epilässä väsättiin myös maalivahdille suojuksetkin. Yleensä molarin
sääret olivat aamulla kuhmuilla ja isoilla

Noihin aikoihin kouluissakin vielä harrastettiin urheilua useana päivänä viikossa. Kiekko oli ilman muuta yksi talviharrastus. Rellu oli perinteikäs kiekkokoulu. Sitä kävivät Lampaisen Matti, Kaupin Ossi, Takalan Teuvo, Hirvosen Apa, Hytösen Ekku, Kilpiön Raimo,
Luostarisen Esko ja monet muut.
Jossain vaiheessa koulukiekon painopiste siirtyi Yhteiskoulun puolelle. Näiden kahden koulun väliset pelit olivat
kiihkeitä taistoja. Kyse oli Tampereen
herruudesta.
Rellulle tuli aikanaan myös maalivahtiongelma. Maalissa olleita poikia
toki löytyi, mutta Yhteiskoulua vastaan
ei ollut halukkaita. Siellä nimittäin pelasi

Pyynikin Haukkojen perustajajäsen
Aarne Honkavaara opastaa nuoria
kiekkoilijoiden alkuja. Mailojen lavat
olivat vielä suoria. Kuva on vuodelta
1954.
Erkki Koiso, Ilveksen kovaotteinen puolustaja. Iivaria pelättiin siksi, että hänellä
oli SM-sarjaa myöten kuuluisa ja pelottavan kova laukaus. Se lähti siniviivalta
ja teki osuessaan kipeää.
Jos mestaruussarjapelissä sattui satelemaan lunta Iivari tapasi luutia mailallaan siniviivan tuntumaan puhtaan läntin, mistä oli hyvä pommittaa vastusta-

jan maalia.
Sulan maan aikaan Rellulla oli vähän samantapainen ongelma pesäpallossa. Siepparia ei tahtonut löytyä. Yhtenä houkuttimena tosin tarjottiin oikein
amerikkalaista baseball-räpylää, se muka suojasi paremmin kuin kotimainen
räpsä. Mojeeta kuitenkin teki, jos ei saanut kättään alta pois.
Kaikki opettajat eivät Rellussakaan
ainakaan julkisesti tykänneet kiekosta,
vaikka se koululle mainetta toikin. Pelaaminen nimittäin häiritsi opiskelua. Aivan
oma tapansa oli saksaa opettaneella koulun todellisella legendalla Vilho Avella-

nilla. Jos Ville tiesi pojan kiekkoilijaksi ja
koe meni niin sanotusti penkin alle, joka tarkoitti arvosanaa 1, kiekkoilijan vihkoon ilmestyi kiekkomailan kuva ja perään pitkä miinus, jonka päässä oli nuoli.
Vähemmän epäonnistunut koe noteerattiin kiekon muotoisella numerolla.
Mäkisen Reino pojan kohdalla Aven
tosin kerrotaan kiittäneen kiekkoharrastusta sanomalla: ”Jollet olisi katkaissut
jalkaasi joulun alla kiekossa ei sinusta
ikinä olisi tullut ylioppilasta.”
Paljon tylsempää on kiekkomaailmassa tänään.

Tämäkin tapahtui 1949
• Suomi otti ensimmäisen voittonsa jääkiekon MMkisoissa lyömällä ensin Norjan 7–3 ja Belgian
peräti 17–2. Leijonien sijoitus oli seitsemäs ja
EM-taulukossa viides. Kisat pelattiin helmikuussa
Tukholmassa.
• Leijonien maalitykki oli tietysti Aarne Honkavaara
kuudella osumalla.
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• Jääkiekon Suomen mestari oli Hämeenlinnan Tarmo
ja hopeaa otti Ilves.
• Urheilun tuleva suurmahti DDR eli Itä-Saksa näki
päivänvalon. Päinvastoin kuin DDR Haukat elää ja
toimii edelleen.
• Italialainen jalkapallojoukkue Torino menetti
edustuspelaajansa lento-onnettomuudessa.

• Suomessa kuohui ennen kaikkea lakkorintamilla ja
Kemissä historiaan jää ”verinen torstai”, jossa
kaksi lakkolaista saa surmansa.
• Kiinassa Mao Tse Tung julistaa Kiinan tasavallan
syntyneen.
• Atlantin puolustusliitto NATO perustettiin.

• Raakaöljyn tuotanto nousi 470:en tonniin.
• Vuoden Urheilijaksi valittiin kestävyysjuoksija
Viljo Heino, joka muuten juoksi 10 000 metrin
ME:n 29.27,2. Vastaavaan eivät tämän päivän
suomalaisjuoksijat pysty – siis 60 vuotta
myöhemmin.
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Jaroslavlin haukka
Kari Heikkilä lähti neljä vuotta sitten katsomaan,
millaista on valmentaa Venäjällä. Menestysvuosien
jälkeen hänellä ei ole kiire kotiin.
Teksti:  Vesa Rantanen / IS

Kari Heikkilän aika aina arvaamattomassa Venäjän liigassa on ollut menestys. Ensimmäisellä pestillään kaudella 2004–05 Heikkilä valmensi perinteisen suurseuran kaikkien yllätykseksi pronssille.
Silloin aika ei kuitenkaan ollut
kypsä pitempiaikaisemmalle reissulle, vaan Kärpät mestaruuteen luot-

sannut Heikkilä palasi Raimo Summasen houkuttelemaan Suomeen
nostamaan Espoo Bluesia uuteen
kukoistukseen.
Kahden vuoden Blues-pestin jälkeen ”Kaken” piti pitää välivuosi,
mutta Jaroslavl kaipasi suomalaista
ihmeidentekijäänsä pikahälytyksellä
apuun toissa syksynä. Seura antoi

potkut kanadalaiselle Paul Gardnerille, ja Kake lähti viikon varoitusajalla
uuteen seikkailuun.
Kausi oli menestys, sillä Jaroslavl eteni silloisen Superliigan finaaliin
Ufan Salavat Julajevia vastaan.
Kireä finaalisarja päättyi Ufan voittoon, mutta Heikkilästä tuli supersankari.

– Venäläisessä urheilukulttuurissa on
sellainen piirre, että jos joskus menestyy, arvostus säilyy todella pitkään. Kun
venäläiset kerran jonkun hyväksyvät, he
hyväksyvät sitten kunnolla. Ja saa töpeksiä tosi pahasti, että arvostus menee,
Heikkilä sanoo.
Heikkilä onkin yksi suurkaupungin
(noin 700 000 asukasta) tunnetuimmista hahmoista.
– Ihmiset pysäyttelevät autojaan ja
huutelevat ikkunasta onnitteluita tai pysähtyvät kadulla valokuvia varten.
– Toisin kuin Suomessa, jossa humalaiset tulevat huutelemaan, että vittu
Heikkilä Kärppien ylivoima on ihan paskaa, Heikkilä nauraa.
Ei ihme, että Kangasalla syntynyt Ilveksen kasvatti viihtyy olosuhteissa, joita monet länsimaalaiset pitävät mahdottomina. Taitavana puolustajana tunnettu
Kake löytää väylät myös äiti-Venäjän mystisessä kulttuurissa.
Vuodenvaihteessa, kun Jarsolavl johti
19 pisteen turvin omaa lohkoaan uudessa KHL-liigassa, seurajohto olikin kysellyt
Heikkilältä tämän mielihaluja jatkaa valmentamista Jaroslavlissa.
Ensi vuosi olisikin suuri Jaroslavlissa.
Yksi Venäjän vanhimmista kaupungeista
juhlii tuhatvuotista historiaansa vuonna
2010. Heikkilä myöntää, että jatkaminen
kiinnostaa, mutta on venäläisen kulttuurin tarkkaan tuntevana ei intoile suuntaan tai toiseen. Venäjällä kun vain voitot ratkaisevat.
– Onneksi voitettiin muutama peli
vuodenvaihteen tietämillä. Yksikin tappio,
niin tuuli kääntyy ihan toiseen suuntaa,
Heikkilä hymähtää.
– Siksi sopimusasioita ei kannata liikaa miettiä.

Priviet, Kake!

Denise ja Kari Heikkilä tutustuivat Venäläiseen elämänmenoon.

24

Kaiken kiireen ohella Heikkilä opiskellut
Venäjän kielen.
– Pystyn jo hoitamaan lehdistötilaisuudet venäjäksi. Kielitaito helpottaa kommunikointia isojen pomojen kanssa. Kaikkien
palaverien hoitaminen on paljon mutkattomampaa, kun ei tarvita kolmatta osapuolta eli tulkkia mukaan.
Tätä piirrettä arvostetaan Venäjällä kovasti. Maajoukkueen sankarivalmentaja,
Moskovan Dinamon päävalmentaja Vjatsheslav Bykov mm. otti erikseen puheeksi ihailunsa Heikkilän kielitaitoa kohtaan
taannoisen ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.
Suitsutusta on tullut muualtakin. Venäjän kiekkoliitto valitsi Heikkilän ulko-

Johtava
myynnin, johtamisen ja asiakaspalvelun valmentaja
Suomessa ja maailmalla.
Tulosta syntyy,
kun joukkueen kunto, taidot ja taistelutahto
on viritetty huippuunsa!
Hatanpään valtatie 24 A, 33100 TAMPERE
Vaisalantie 2, 02130 ESPOO
TAKING SALES
TO A HIGHER LEVEL

www.mercuri.fi
www.mon.fi

LAKIASIAINTOIMISTO
HARRI PYHÄLTÖ
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maalaisten joukkueen valmentajaksi tammikuun puolivälissä pelattuun
Tähdistöotteluun. Bykov valmensi Venäjän joukkuetta.
Venäjän All Stars -ottelussa KHL:n
parhaat ulkomaalaisvahvistukset, ”Jaromir Jagrin joukkue”, kohtasi parhaat
venäläispelaajat eli ”Aleksei Jashinin
joukkueen”. Heikkilän apureina olivat
entinen Detroitin NHL-valmentaja Barry Smith ja vuosituhannen alussa Jaroslavlin pariin mestaruuteen valmentanut tshekkiveteraani Vladimir Vujtek senior.
– Se oli hieno kunnianosoitus,
Heikkilä kiittää.

Hienoa jääkiekkoa
Olosuhteiden, uuden kulttuurin, arvostuksen ja tietenkin huiman palkan lisäksi Heikkilää viehättää Venäjällä
jääkiekko. Luonnollisesti, onhan se
hänen työnsä.
– Liigassa on 24 joukkuetta eri
maista. Joukkueissa, meilläkin, on
tähtiä ja supertähtiä. Kaikki monimuotoisuus ja erilaisuus on aika stimuloivaa.

– Ja peli on korkeatasoista. Taitoa
on niin paljon.
Jaroslavlin ykköstähti on entinen
NHL-huippu Jashin, jonka kanssa
Heikkilällä on ollut taiteiltavaa.
– Hän on vaatimaton heppuli,
mutta todella tarkka monista pelaamiseen, syömiseen ja harjoitteluun
liittyvistä asioista. Olen joutunut laittamaan hänet joskus katsomoonkin,
mutta välimme ovat todella hyvät.
– Täällä täytyy osata antaa sopivasti löysää, mutta kuitenkin pidettävä suitset koko ajan kireällä. Jos liikaa antaa löysiä, venäläiset pelaajat
karkaavat ihan omille teilleen.
Heikkilä on huomannut, että vaikka
valmentajat ovat koko ajan kovassa tulosvastuussa eikä potkujen saamisen
ja supersankaruuden välillä ole kuin
voitto tai kaksi, arvostetaan Venäjän
urheilussa valmentajia. Ja valmentajat
kunnioittavat ammattiveljiään.
– Hyvin usein, varsinkin vanhemman polven venäläisvalmentajien
kanssa käy niin, että lehdistötilaisuuden jälkeen tulee kutsu officeen,
jossa on pöydät katettu. Siinä otetaan pikku snapsit, joskus paritkin,

kehutaan toisiamme kohteliaasti ja
puhellaan jääkiekosta. Sitten toivotellaan hyvät jatkot. Minusta se on
aika hienoa ja tyylikästä. Suomessa
valmentajien välit ovat helposti haista v*ttu -tasoa.

Speedyex Oy

Uusia Haukka-juttuja!

Postitorvenkatu 6
33840 Tampere
puh 03-2251 566
fax 03-2251 563

Heikkilä pitää yhteyttä Suomeen säännöllisesti ja hän seuraa toisinaan jopa
SM-liigan pelejä pukukopin tv:stä.
– Sosiaalinen piiri on paljon pienempi kuin Suomessa. Kavereita ei
tosiaan ole häiriöksi asti. Sen takia
vieraat Suomesta ovatkin enemmän
kuin tervetulleita. Lepauksen Kippari
täällä olikin uutenavuotena.
Vapaa-aikanaan Heikkilä kuntoilee vaikka ei olekaan päässyt höntsäämään.
– Olisihan se hienoa. Haukkojen
aamujäiltä kaipaan erityisesti Huhtalan Jampen juttuja.
– Mutta sellaisen toiveen voisi esittää, että kun seuraavan kerran pääsen
mukaan, niin jos edes joku juttu olisi
uusi.

www.takl.net

Vaarit voitti
Teksti:  Ilkka Ala-Kivimäki

”Malli -51” näytti kyntensä haukkojen paidoissa.
Ilveksen mestarijoukkue vuodelta -51 oli paria
poikkeusta lukuunottamatta lopettanut, mutta haastoi
pari vuotta myöhemmin Ilveksen nuorennusleikkauksen kokeneen mestaruussarjajoukkueen tason mittaukseen. Haukkojen paidoissa pelannut konkariporukka nuiji edustusjoukkueen 5–2!
Seuraavassa otteita paikallisesta aviisista ottelusta, jota oli seuraamassa kolmisen tuhatta katsojaa:
”Ilveksen vuoden 1951 mestarijoukkueen ja seuran nykyisen edustusmiehistön välinen ottelu Koulukadun radalla oli koonnut runsaan katsojajoukon,
jonka nähtäväksi tarjottiin varsin hauska yhteenotto.
Yleisö innosti kovasti ”vanhuksia”, jotka järkevästi
pelaten korjasivat voiton 5–2.
Voittaneessa joukkueessa pelasi maalissa Linkosuo erinomaisesti, ja puolustajat Isotalo, Saari ja
Kauko Mäkinen olivat vaikeasti yllätettävissä. Hyök-
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käyksessä oli mukana mm. Aarne Honkavaara, joka
väläytteli tämän tästä erinomaista mailatekniikkaansa ja järkevää syöttöpeliään. Toista ketjua johti Jukka Vuolio terrierityyliinsä. Havulinna ja Huhti osoittivat
myös omaavansa aimo annoksen entistä juonekkuuttaan. Raku Mäkinen ja Tapani Jänne häärivät ”vanhusten” muina hyökkääjinä.”
Ottelua odotettiin suurella mielenkiinnolla, sillä ”Uusi Ilves” oli keväällä noussut mestaruussarjaan ja kukistanut jo piirisarjassa hallitsevan Suomen
mestarin TBK:n 5–1. Moni oli sitä mieltä, että nuoret
näyttäisivät vaareille taivaanmerkit, mutta esimerkiksi Honkavaara varoitteli ennen peliä omiensa olevan
vahvoilla. Honkavaaran puheille hymyiltiin ennen peliä, mutta hymy hyytyi jäällä.
Hävinneiden riveissä oli sittemmin suuriakin urotekoja tehneitä pelaajia kuten Raimo Kilpiö, Kalevi Rassa, Erkki ”Iivari” Koiso ja Rasid Hakimsan.

-Kaikkihan nykyään keilaavat!
-Veteraani kiekkoilijat ovat tässäkin
lajissa kovia!
-Kysy vaikka Räikkösen Mikolta,
Huhtalan Jampelta, Saarenheimon Hessulta
tai vaikka Järvisen Kilulta.

Kysy vapaita aikoja ja
edullisia hintojamme.

TAMPEREEN KEILAILULIITTO RY 70V.

Nopeiden mutkien Miksa
Jääkiekko on Mikko Mäkelälle koko elämä.

Teksti: Vesa Rantanen / IS
Kuva: Suomen jääkiekkomuseo

ajat ja eri joukkueet. Oikeastaan on vain
tosi paljon todella hienoja muistoja.

Tamperelainen jääkiekko on tuottanut
toinen toistaan hienompia pelaajia. On
taitoniekkoja, älypelaajia, maalintekijöitä, huippuvahteja ja muita. Ja sitten on
Mikko Mäkelä.
Mäkelästä tekee poikkeuksellisen
se, että häntä on niin vaikea lokeroida.
”Miksa” ei ollut pelkästään taitopelaaja,
koska hän oli myös niin suoraviivainen
ratkaisija ja isojen maalien tekijä. Hän
ei ollut pelkästään maalintekijäkään,
koska hän oli niin jäätävä järjestelijä ja
syöttelijä.
Hän oli kokonaisvaltainen pelaaja,
jonka osaamista himmensivät vain toinen toisiaan varjostaneet poikkeukselliset kiekolliset taidot.
– Noo... alaspäin tulo oli mulle kyllä
enemmän ylämäkeä. Ylöspäin kyllä mentiin mielellään, Lethbridgessä Kanadan
Albertassa asuva Mäkelä naurahtaa.
Mäkelä, helmikuussa 44 vuotta, todella ehti hämmästyttää omat ja vieraat.
Jos hän kääntyi arvaamatta ja pysäyttämättömällä tavalla vastustajalta maalintekoon, yhtä nopeita ja ennustamattomia liikkeitähän on tehnyt kaukalon ulkopuolellakin
Tapparan kasvatti – uran ensimmäinen yllättävä käänne oli hyppy Tapparan
A:sta Ilveksen liigarinkiin 1983 – voitti
ensimmäisen Suomen mestaruutensa Ilveksessä 1985.
– On niin vaikea verrata mestaruuksia, mutta se on ehkä kaikista hienoin.
Olimme nuoria silloin, Mäkelä muistaa.
Hän ehti voittaa Suomen mestaruuden myös TPS:n riveissä, Ruotsin mestaruuden Malmössä ja Saksan mestaruuden Düsseldorfer EG:ssä.
– On ihan mahdotonta laittaa järjestykseen parhaita pelikavereita. On eri

NHL kutsui
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Ilveksen mestaruuden jälkeen Mäkelä
murtautui 1980-luvun neljä ensimmäistä Stanley Cupia voittaneen NY Islandersin kivikovaan ryhmään Denis Potvinin,
Mike Bossyn, Bryan Trottierin, Bob Nyströmin, Pat Lafontainen, Clark Gilliesin
ja kumppanien rinnalle.
– Pidän ehkä urani kovimpana saavutuksena sitä, että mahduin siihen ryhmään. Ei sellaisia tähtisikermiä kukaan
enää pysty tämän päivän NHL:ssä rakentamaan.
Kun Islanders kauppasi Mäkelän Los
Angelesiin syksyllä 1989, kaikki näytti
hyvältä. Mäkelä teki seitsemän pistettä
kuudessa pelissä Wayne Gretzkyn laiturina, mutta jättimäinen pelaajakauppa
heitti hänet nelosketjuun.
– Pyysin itse siirtoa Buffaloon kauden päätteeksi.
Buffalon vuosi oli vaikea monella tapaa. Miksa ei mahtunut ykkösketjuihin,
mutta teki silti jämäminuuteilla 15 maalia 60 pelissä. Hän katseli aikansa pallotteluaan, mutta kun kauden lopulla alettiin puhua jatkosopimuksesta, töksäytti
Miksa tyylilleen uskollisena, että:
– Voitte pitää paskanne.
Ja silloin oli edessä paluu Eurooppaan.
Mäkelä teki parhaalla kaudellaan
1987–88 Islandersissa 73 pelissä 76
(36+40) pistettä. Hän ei kuitenkaan onnistunut pysyvästi – tai korjataan, Jari Kurri tai Teemu Selänne -pysyvästi –
lyömään itseään läpi NHL:ssä ja palasi
epäonnistuneen Buffalossa ja Los Angelesissa pelaamiensa kausien (1989–91)
jälkeen Suomeen: kaikkien ällistykseksi
Turun palloseuraan eikä Ilvekseen. Pet-

turi-puheet Mäkelää ja varmaan muitakin naurattavat kaikkien näiden vuosien jälkeen. Juonikas Mäkelä hiljensi
puheet maitojunasta tekemällä huikeat
70 (25+45) pistettä 44 runkosarjapelissä,
mutta Miksan kurvit eivät suoristuneet
TPS:ssa voitetun mestaruudenkaan jälkeen 1992. Hän pelasi vielä kauden Turussa, mutta osti sitten Ilveksen – ja lähti
Raimo ”Raipe” Helmisen kanssa juonimaan Malmöstä mestaria.

NHL jäi
Työsulkukauden 1994–95 aikana hän
sentään pelasi omistajana Ilveksessä 18
peliä, mutta kun NHL jatkui, hän siirtyi
Bostoniin, jonne oli tehnyt sopimuksen
ennen työsulkua.
Mäkelällä oli NHL-sopimuksessaan
bonuspykälä: 12 pelatusta ottelusta tulisi 20 000 dollarin bonus.
– Kun oli pelattu yhdeksän peliä, ja
olimme lähdössä vieraskiertueelle, päävalmentaja Brian Sutter tuli sanomaan,
että et pelaa Ottawassa, mutta sen jälkeen varmasti.
Pittsburghissa Miksa viiletti nelosketjun keskellä, mutta seuraavassa, kauden
11:ssä pelissä Tampassa, hän sai komennuksen ykkösylivoimaan, jota viivalta
pyöritti Ray Bourque.
– Pääsin, hehheh, säkällä tekemään
maalinkin ja olin ihan tohkeissani, koska
ajattelin, että pelasin itselleni lisää elämää NHL:ssä.
Ei ihan.
– Sen jälkeen en koskaan enää pelannut NHL:ssä, Miksa sanoo.

Ei katkeruutta
Mutta ilman katkeruuden häivääkään.
Hän kiistää koskaan jossittelevansa.
– Onnistuin kuitenkin 17 kautta ku-

settamaan kaikkia ympäri maailmaa. Aika hyvin sekin oli, Mäkelä nauraa.
Mysteeri ei siis selviä vieläkään. Miksi yksi kaikkien aikojen lahjakkaimmista
ei pelannut yhtä kaikkien aikojen NHLuraa?
– Turha niitä on jossitella. Joskus se
vain menee niin. Esimerkiksi ”Tiki” (Esa
Tikkanen) lähti Edmontoniin samaan aikaan kun minä Islandersiin. Edmonton
oli silloin nouseva ja nuori joukkue. Minut varasi Islanders, jonka joukkue vanheni, oli voittanut neljä Stanley Cupia ja
ollut viidentenä vuonna finaaleissa. Jätkät alkoivat olla rikki ja väsyneitä, Mäkelä suostuu pohtimaan.
– Se oli menossa alaspäin. Joskus
asiat ovat vain niin pienestä kiinni.
Suomen maajoukkueen kannalta Mäkelän epäonni NHL:ssä oli onni.
Mäkelä oli yksi Curt Lindströmin ajan
suuren nousun runkopelaajista maajoukkueen mahtikausilla 1994 ja 1995.
Kannattaa muistaa, että Milanon katkerassa MM-finaalissa 1994 Kanadan Bill
Ranfordin taakse rangaistuslaukauskisassa suomalaisista saivat kiekon vain
Kurri ja Mäkelä.

Uudet käänteet
Mäkelän ura päättyi Tapparassa 1999.
Sen jälkeenhän on ehtinyt tehdä monta asiaa, mm. valmentaa ensimmäisenä
eurooppalaisena Kanadan juniorisarjassa, kun hän kausina 2002–03 luotsasi kotikaupunkinsa Lethbridge Hurricanesia
WHL:ssä.
Nyt Mäkelä toimii kanadalaisen tyttöjen jääkiekkolukion (www.warnerhockeyschool.com) päävalmentajana ja
kiekkotoimintojen johtajana Warnerissa. Warnerin pikkukaupunki on Albertanprovinssissa, puolen tunnin matkan
päästä Mäkelän kotoa.

Hänet houkuteltiin mukaan puolipakolla, mutta ilokseen Mäkelä on huomannut viihtyvänsä.
– On sairaan mukavaa touhuta näiden tyttöjen kanssa.
Koulu on haluttu väylä tyttöpelaajille Yhdysvaltain yliopistoihin. Kanadassa toimintaan myös satsataan. Provinssi antoi juuri toimintojen kehittämiseen
500 000 (noin 300 000 euroa) Kanadan
dollarin avustuksen.
– Tykkään olla täällä tosi paljon.
Olen saanut itse rakentaa koko paketin
ja olosuhteet ovat viimeisen päälle.
Mäkelä kehuu 14–18-vuotiaiden tyt-

töpelaajiensa harjoitusmahdollisuuksia.
On NHL-tason pukuhuoneet ja viimeisen päälle punttisalit.
– Pitää alkaa itse käydä siellä kanssa. Olen nimittäin lihonut ihan törkeesti.
Kymmenen kiloa pitää saada pois ja nopeasti, muuten en kehtaa edes näyttäytyä Pyynikin Haukkojen jäillä.
Tulevaisuuttaan Mäkelä ei lähde arvioimaan. Historia on täynnä niin vauhdikkaita käännöksiä, ettei tulevaisuus
varman sekäänihan väritöntä ole.
– Jossain vaiheessa olisi mukava panostaa valmentamiseen, Mäkelä vihjaa.
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Kiekkoa haukansilmin
Huipputuomarikin rentoutuu kaukalossa.

Teksti: Vesa Rantanen / IS
Kuvat: Suomen jääkiekkomuseo
Tuomariksi siirtyminen oli Hannu Henrikssonille luonnollinen tapa pysyä huippukiekossa. Marko Lepaukselle se oli ainoa
keino olla haukkumatta tuomareita.
Mikä on suurin ongelma, kun entinen huippupelaaja siirtyy tuomariksi?
Kunniakysymys?
Ei.
Pelko joutua sylkykupiksi?
Ei.
Luisteleminen tietenkin. Nimittäin ilman mailaa! Vaikka pikkuruisella pillillä pystyy ohjailemaan pelin kulkua paremmin kuin isoimmallakaan mailalla,
ei se tasapainota ikänsä maila kädessä
luistelleen pelurin luistelua kovinkaan
paljon.
Luulisi, että alkaa väkisin vain kiertää ympyrää.
– Kesti siihen vähän aikaa tottua,
mutta ei se onneksi niin vaikeaa ollut,
SM-liigan päätuomarina kahdeksan
kautta toiminut Hannu ”Niki” Henriksson naurahtaa.
– Onneksi tuomareillakin on vähän
varusteita päällään, niin saa jotain tu-

kea kuitenkin.
Upean uransa (Koo-Vee, Ilves, HPK,
Wiener EV, Vaasan Sport) vuonna 2000
päättänyt Henriksson siirtyi tuomariksi
melkein heti uransa jälkeen. Hän nousi
nopeasti liigakastiin – kaudeksi 2001–02
– kuten useat entiset huiput nousevat.
– Niin sen pitää mennäkin. Muuten vanhoja pelaajia on vaikeampi saada mukaan.

Merkitty mies
Marko Lepauksen tarina on toisenlainen.
Lepauksen suuret teot pelaajana löytävät
kiekkoväen kansanmuistista, eivät kansanarkistosta. Tamperelaiset muistavat
värikkään alasarja- ja ikämiesjyrän nimenomaan tuomarina.
– Ikävä kyllä, Lepaus nauraa.
Säästöpankin pankinjohtaja nousi kuin huomaamatta liigatuomariksi
vuonna 1989. Uransa raitapaidassa Lepaus paketoi Ruotsin MM-kisoissa 2002,
kun takana oli viitisensataa liigapeliä ja
150 kansainvälistä ottelua, mukaan lukien MM-kisat 1995 sekä 1996 ja olympialaiset 1994.
Viimeiseksi peliksi ammattituomarina

jäi Tshekki–Venäjä, ja siitä hyvä maku.
– Tuntui, ettei ollut enää annettavaa.
Jos johonkin ryhtyy, siinä pitää olla mukana tosissaan. Ei riitä, että on nimi listassa, Lepaus sanoo.
Aika hyvin mieheltä, joka ryhtyi
1980-luvulla tuomariksi hyvin persoonallisen motiivin ajamana.
– Tätä ei kannattaisi laittaa lehteen
(no todellakin laitetaan!, toim.huom.),
mutta en silloin edes tavoitellut liigaa.
Kävin niin, että ne tuomarit, jotka vihelsivät sarjoissa, joissa pelasin, olivat vain
niin huonoja, että ajattelin, että sitä on
pakko kokeilla. Ei se voi olla niin vaikeaa, Lepaus paljastaa.
Tavallaan Lepauksella oli huippupohja tuomariksi. Nykyisiä ex-pelaajia,
kuten Henrikssonia tai Jari Levosta esimerkiksi, kehutaan juuri siitä, että he
ymmärtävät pelaajan sielunelämää.
Lepaus ainakin tunsi sen hankalimman pelaajan sielunelämän. Hän itse
oli aina napit vastakkain raitapaitojen
kanssa.
– En ollut mukava pelaaja tuomareille silloin, Lepaus naurahtaa.
Lepaus korostaa myös olleensa olosuhteiden uhri. Kun Weikkojen pitkä-

aikainen runkopelaaja Esko Rantanen
lopetti, periytyi hänen vanha pelinumeronsa Lepaukselle. Numeron mukana tuli tietty kuorma. Rantanen kun oli
ehtinyt hänkin aikanaan kertoa jonkun
eriävän mielipiteensä tuomareille.
– Muthan merkattiin heti!

Melkein Savonlinnaan
Jos Haukkojen haukansilmäisestä kaksikosta Henrikssonin pitkä ura puolustajana jatkui suoraan huipputuomariksi
– kohokohtana Tshekin MM-kisojen Ka-

nada–Ruotsi -finaalin viheltäminen 2004
– on Lepaus tehnyt jääkiekossa kaikkea.
Pelannut pitkään ja näkyvästi alasarjoissa Vehusta Weikkoihin, valmentanut junioreita – parhaillaan Ilveksen C-junioreita Kari ”Kilu” Järvisen kakkosena.
Hän ei silti osaa nimetä parasta asiaa jääkiekossa.
– Ihan oikeasti. Kaikessa on ollut
niin paljon hyvää. Tuomarina tietenkin
Lillehammerin olympialaiset olivat upea
juttu, mutta hienoja muistoja ovat Enuorten Suomen mestaruudetkin. Juniorien valmentaminen on omalla tavallaan

Hannu Henrikson nähdään edelleen
tuomaroimassa SM-liigajäillä.
taas upeaa hommaa, Lepaus sanoo.
– Ja Savonlinnan turnaukset Haukkojen kanssa. Nehän vasta hienoja reissuja ovatkin.
Niin. Savonlinnasta löytyy vähän vähemmänkin hienoja muistoja. Haukat
tykkäävät muistella sitä kertaa muutaman vuoden takaa, kun juuri huipputuomariuransa lopettanut Lepaus, ilmeisesti vuoden 2003 turnauksessa, kuumeni kajaanilaisjoukkueen koukkimiseen.

On sitä käyty kuumana ennenkin
Teksti:  Ilkka Ala-Kivimaki

Jääkiekossa tunteet käyvät kuumina ja monesti pelaajia
arvostellaan ylilyönneistä. Aika pieniltä tuntuvat nykyiset
mielenilmaisut verrattuna esimerksi Ilveksen ja TBK:n
Hämeen mestaruusotteluun Haukkojen perustamisen aikoihin eli maaliskuussa 1949.
Näin raportoi STT pääkaupungin lehdessä: ”Erässä peli meni aivan rikki. Heikkona erotuomarina toiminut Nylund antoi TBK:lle rangaistuslyönnin, jolloin Ilveksen maalivahti Linkosuo poistui mielenosoituksellisesti
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maalista ja Rintakoski ampui tyhjään verkkoon. Hetkistä myöhemin antoi Nylund Olssonille 2 minuuttia, mutta
tämä vuorostaan kieltäytyi poistumasta kentältä. Hän
sai 10 minuuttia harkitsemisaikaa ja puolet siitä käytettyän hän lähti ulos, mutta vain hetkeksi, sillä pian hän
palasi jälleen ja peli oli uudemman kerran katkaistava.
Olsson kuitenkin poistui pian ja peli saatiin kunnolla
päätökseen!
Ilves muuten voitti 9–4.
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– Sanoin tuomarille muutaman kerran, että kato nyt vähän, nehän tekee
ihan kaiken siellä.
Tuomari ei kuunnellut ex-tuomaria,
joten ex-tuomari otti oikeuden omiin
käsiinsä.
”Vastassa ollut joukkue Kajaanista
koukki ja kahvasi siinä määrin, että Lepaus hermostui ja mätki yhden vastustajan jäähän aitoon nielikäistyyliin. Paikallinen erotuomari ei tuntenut armoa entistä kollegaansa kohtaan, vaan passitti

Lepauksen ulos turnauksesta”, raportoi
Ilta-Sanomien urheiluosaston kaiken tietävä Urho-kolumnisti 26.9.2003.
– Joskus se vanha pää tulee esiin,
Lepaus myöntää.
Mutta olisiko merkkejä rauhoittumisesta ilmassa, sillä tämän kauden C-junioripeleissä Lepaus muistaa saaneensa
vain yhden kakkosen. Se on tietysti sopiva määrä kakkosvalmentajalle, vaikka luulisi, että pitkä ura tuomarina olisi
auttanut ymmärtämään tuomariraukko-

ja enemmän.
– Tuomarina ollaan tuomarina. Pelaaja tai valmentajana taas toimitaan
joukkueen kautta. Silloin yritetään auttaa omaa joukkuetta kaikin keinoin.
– Jos katson peliä katsojana, ymmärrän erilaiset näkemykset ja tulkinnat.

Kuumia otteluita
Henriksson nimeää kohokohdikseen liigamestaruuden Ilveksessä 1985 ja kivikovan MM-finaalin tuomitsemisen Prahassa 2004. Silloin Henriksson joutui
melkoiseen myrskynsilmään. Kanadan
ollessa tappiolla 0–2 Rob Niedermayer
taklasi Ruotsin tähden Peter Forsbergin
rajusti laitaan, ja siitä alkoi kanadalaisten huikea nousu maailmanmestaruuteen. Henriksson antoi Niedermayerille
”vain” kakkosen, Forsberg menetti pelihuumorinsa ja ruotsalaiset saivat syyn
huutaa sjutton också! (pahus).
– Mikään ratkaisu ei tyydytä kaikkia
ikinä. Mutta se meni kirjan mukaan, koska Forsberg ei loukkaantunut. Siellä se
pelasi ylivoimaa seuraavassa vaihdossa,
Henriksson muistelee hymyssä suin.
Kahdeksan vuoden liigatuomarinuransa aikana hänen nahkansa on
parkkiintunut jopa siitä, miten kova sietokyky kivun suhteen kivikovalla puolustajalla oli pelaajana.
– Sitä yrittää vaan olla kiinnittämättä
huomiota kritiikkiin. Totuus tulee otteluvalvojalta ja erotuomaripäälliköltä.
300 liigapelin tuomari vihelsi myös
MM-kisoissa 2005, joten vuoden 2004
kohu ei lopettanut hänen kansainvälistä uraansa. Lepauksen kansainvälinen
ura A-sarjassa sen sijaan vasta kohusta alkoi.
Hän oli tuomitsemassa C-sarjan
olympiakarsintaa vasta pari vuotta aiemmin itsenäistyneen Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Latviaa vastaan 1993.
– Vihelsin niin kuin aina: paljon
miettimättä, kumpi on kotijoukkue eli
annoin jäähyjä molemmille.

Kiihkeästi voittoa himoinnut slovenialaisyleisö suuttuivat verisesti. Vähän
ennen loppua ottelu jouduttiin jopa hetkeksi keskeyttämään yleisen sekasorron
ja jäälle heitetyn tavaran takia. Slovenian
päävalmentaja yritti mikrofonin kautta
rauhoitella yleisöä, mutta eihän se mitään auttanut, kun paljon parempi Latvia voitti.
Raivostunut yleisö halusi repiä tuomarit palasiksi.
– Odottelimme kaksi tuntia poliisisaattuetta, joka vei meidät hotelliin.
Hotellilla otteluvalvoja kertoi, että
ottelun lopettamista oli harkittu, koska
henkilökunta ”ei voinut taata kenenkään
turvallisuutta – etenkään tuomarien.”
Mutta pelin näki myös IIHF:n päällikkö Rene Fasel, joka oli pannut kylmäpäisen tuomarin nimen mieleensä,
ja seuravana vuonna Lepaus vihelsikin
jo Lillehammerin olympialaisissa.

Ei niistä päästä
Kaupungilla mittamiehenä yhä töitä
paiskiva Henriksson ei ehdi kovin paljon
pelata. Tuomarointi pitää hänet kunnossa, mutta aamuseitsemältä alkava työpäivä pitää pois Haukkojen aamujäiltä.
– Jos sitten eläkkeellä olisi aikaa
höntsätä. Olisihan se ihan mukavaa.
Pelatessaan Henriksson ei paljon
tuomarien toimintaan puutu. Mitä nyt
joskus kuiskaa korvaan, että ei se homma tainnut ihan noin mennä.
Lepausta tuskin jäältä pitävät pois
muut kuin hyvin satunnaiset ja väärinkäsityksistä johtuneet ulosajot, mutta ei
henrikssoneista ja lepauksista kaukalossa päästäisi muutenkaan.
Nikin poika Olli pelaa jo Ilveksen
A-junioreissa. Markon kolmesta pojasta vielä kaksi nuorempaa pelaa, vanhin
on jo siirtynyt tuomariksi.
Jotain pientä hässäkkää on tulossa
vielä pitkään.

Marko Lepaus on lopettanut tuomaritoiminnan.
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TOYOTAN MENESTYKSEN VUOSI 2009

Optimoitua voimaa.

Sen luonteessa on jotain totuttua suurempaa.
Uusi Avensis tarjoaa Toyota Optimal Drive -ajattelumallin myötä entistä suuremman tehon entistä pienemmin päästöin.
Valvematic -bensiinimoottorit sekä D-4D -dieselit yhdessä uuden 6-vaihteisen automaatin tai portaattoman Multidrive S
-vaihteiston kanssa luovat ajonautinnolle uuden tason. Avarat tilat, älykkäät yksityiskohdat ja varustelu täyttävät kaikki
toiveesi, ja enemmän.

Mallisto alkaen 24.350 €.

Koeaja uusi Avensis nyt meillä.

EU-yhdistetty kulutus 5, 4-7, 0 l/100 km, CO2-päästöt 141-174 g/km. Takuu 3 vuotta/100.000 km, korin puhkiruostumattomuustakuu 12 vuotta.

Toyota Tammer-Auto
Hatanpään valtatie 38 Tampere p. (03) 244 0111, fax (03) 2440 3499
Avoinna: ma–pe 9–18, la 10–14 Pikahuolto: ma–pe 7.30–18, la 10–14

www.toyotaautotalot.fi

Pyynikin Haukat 2009
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www.sampopankki.fi/yksityispankki

Tuomon muistopuhe

Vastuullista
varainhoitoa
Puh. 010 546 0000

2h_k_ilmo_nelikko_184x131 8.1.2009 18:14 Page 1

Rakkaat Tuomon omaiset, ystävät ja pelikaverit
Niin me olemme tänään olleet saattamassa Tuomoa
haudan lepoon. Tiesimme, että joskus se päivä tulee
toteutumaan, jolloin joku joukkueemme jäsenistä
poistuu keskuudestamme – mutta että se oli Tuomo,
sitä emme olisi pari vuotta sitten millään uskoneet.
Niin oli miehessä virtaa.
”Iso-Silli”, niin kuin hänet Haukoissa tunnettin, oli niin
usein se meistä, joka positiivisuudellaan sai muutkin
innostumaan. Tuomo oli sellainen voimanpesä, joka oli
aina valmis puolustamaan omiaan. Oikeudenmukaisesti,
niin että tiettävästi hänellä ei ollut kuin ystäviä, myös
vastustajien joukossa. Ilves ja Haukka numero 20 oli
pelaaja, jota vielä yli 55:na pyydettiin vahvistamaan
35:n joukkuetta. Se kertoo paljon Tuomosta,
taistelijasta! Tuomo oli hieno mies.
Ja loppuun asti taistelija.
Tuomosta jää meille kaunis muisto. Hyvä ei
koskaan kuole. Hän elää meidän
ajatuksissamme ja muistoissamme.
Otamme osaa suruunne ja toivomme
teille voimia ja uskoa tulevaisuuteen!

KAUPUNGIN KOVIN NELIKKO:

Aleksanterinkatu 33, 33100 Tampere
Puh. (03) 213 1131

1948–2008
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Pyynikin Haukat 2009
Hannu ”Sasu” Haapanen, punainen
Aloitti lauseen pukukopissa jo kuusi vuotta
sitten, mutta se on vielä kesken ”Tosta vasempaan…”
Ovelat rystykäännöt puree, toisinaan.

Antti ”Ana” Heikkilä, punainen
Pelimies, mutta ei enää käy. Selkä kypsynyt
iän myötä.

Kari ”Kake” Heikkilä, punainen

Dennis ”Bava” Bavautdin, punainen
Sääntöjen rajamailla pelaava tehohyökkääjä, joka kärsii Rauman murteesta.
”Älkää siniset aina valittako!”

Vesa ”Vesku” Heikkonen, sininen
Alati nouseva pakki.
”Se on mailan vika, jos syötöt ei mee
omille!”

Hannu ”Niki” Henriksson, sini/puna
Viheltävä ammattilainen.
”Kyllä mää vielä joskus tuun reeneihinkin!”

Seppo Hiitelä, sininen
Valmentajavelho.
”Tulkaa ostamaan vehkeitä! Saatte normaalihinnoilla!”

Heikki ”Heikka” Huhti, punainen
Perushaukka, joka ei tällä hetkellä
jäällä käy.
”Milloin on pikkujoulut tai Hockey Night?”

Antti Airila, huvitoimikunta
Parhaimmillaan paidattomana.
Viihtyy paljon kotosalla, 2 h + keittiö.

Jarmo ”Jarkki” Autio, sininen

Eero ”Ranteri” Brander, sininen

Timo Eerola, punainen

Pentti ”Pena” Elo

Aarne ”Dynamo” Honkavaara

Jarmo ”Jampe” Huhtala, punainen

Nuoruutta, nopeutta, notkeutta.
+40 pelipäällikkö
”Eikö muita alle nelikymppisiä oo
kun mää, häh.”

”Mää tuun heti, kun painoindeksi on
kohdallaan!”
”Voin mää matkan järjestää, jos on
tarvetta!”

Peruspakkien isoisä. Todella herkät kädet
– sopivat hyvin pianon soittoon. Haukkojen
erikoisasiantuntija, keilaguru, joka odottaa
nuorempia vanhainkodissa liikunnanohjaajana.

Kiekkoikoni!

Maalitykkivirtuoosi.
”Hyvä jätkät, kiva nähdä teidät!”
”Ei kai tarvi käydä omilla?” ”Vaihtooo!”
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Avaava kärppämäinen pakki.
”Grammaakaan en antaisi pois!”
”Tyhmää olla sinisillä, ne ei ymmärrä syöttää mulle läpisyöttöjä paitsioon.”

Venäjällä lainassa oleva pakki.
”On hyvä olla suhteita myös Venäjälle!”
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Arto ”Artsi” Koskinen, punainen
Punaisten pakki, joka kelpaisi sinisille.
Voimaharjoittelu kesken.
”Ei kovaa, mutta täysillä!”

Jari ”Jerry” Iltanen, punainen
Nopea, aina ja joka paikassa.
”Minä, Reetu ja 7 päivää.”

Risto ”Ripa” Jalo, sininen
Vaatimaton superhyökkääjä.
“Kiva näitäkin on pelata!”

Jari ”Jartsa” Johansson, punainen

Juha ”Jokke” Jokiharju, punainen

Kari ”Kilu” Järvinen, sininen

Tuorein vahvistus!
Liian hyvä viekä, mutta kyllä aika hoitaa!

Kiekkovirtuoosi vailla vertaa.
”Voin mää vahvistaa punaisiakin välillä,
vaikka ei siellä ookkaan kivaa!”

Matti ”Pitkä” Kaario, punainen
Tulee reeneihin aina omasta pukukopista.
”Osa teistä vois hyvin tulla koittaan liigaIlvekseen.”

Esko Kinnunen, punainen

Pertti ”Pepe” Kontto, punainen

Kari ”Kara” Koort, sininen

Jarmo ”Jampe” Leimu, punainen

Taustajoukoissa.
Ei osallistu enää rehkimiseen.

Hockey-asiantuntemusta kaikilta Haukkojen
vuosikymmeniltä talvisodasta lähtien.
”Ei ikämieskiekkoilija jouda vielä museoon!”

Ydinhaukka ja Foha-yhdyshenkilö!
Hoitaa hommat!
”Kiekko maalille ja Karat sisään!”

Hiihtävä hyökkääjä, jonka lajinvalinta kesken. Jäälläkin menee omia latujaan.
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Golf-mestari.
”Mulla on lahjat moneen lajiin!”
Seuran nopein pukeutuja.

Juha ”Julli” Lahtinen, sininen
Kunniapuheenjohtaja.
”Jääkiekko on älypeli!”
Ei lopettanut kuitenkaan siitä syystä.

Olli Kosonen, punainen

Pertti ”Pepe” Kuparinen

Puheenjohtaja!
Kun Olli puhuu, niin aika pysähtyy!
Aika pitkäksikin aikaa!
”Kolme oli kimpussa, mutta ei oo enää!”
“Keskeltä aloitus!”

Etähaukka.
Pitää Levi-projektia pystyssä.

Matti ”Tyrsky” Laine, sininen
Mediavastaava, toistaiseksi.
”Jos haluatte nimen lehteen, ei tarvi edes
lapaa jäähän!”
”Kuka on Raipe?”

Kimmo Leinonen, pr-tehtävät
Väritön, muttei äänetön perustaja-Haukka.
Sveitsin pakolainen, joka saanut Haukkojen
nimissä esiintymisoikeuden kansainvälisissä tehtävissä

Jukka Laitinen, punainen
Edelleen joukkueen ainoo oikee tohtori.
”Jos vaan ehtis, kävisin kyllä reeneissä.”

Reijo ”Repa” Lehtinen, torjuntatehtävät
Ehkä nopein molareista, mutta ei aina auta.
”Ei kaikkia voi torjua!”
Erikoistunut aamutoimiin ja sormikoukun
vetoon.
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Kimmo ”Kippari” Lepaus, sininen
Mammuttimainen vartalo.
”Kypärä ahistaa, housut ahistaa, punaisia
ahistaa!

Marko Lepaus, punainen
Entinen seepra, ei välitä enää paitsioista.
”Oli kai siinä vähän jalkakynää!”
”Et sitten ymmärtänyt väistää?”

Marko ”Makka” Mattila, torjuntatehtävät
Perusvarma molari.
”Hyökkääjien ei tarvi tulla alas tänäänkään,
onhan täällä Pena ja Jokke!”

Mikko “Miksa” Mäkelä, sininen
Etähaukka Ameriikassa.
Käy, kun jos sattuu lentämään maisemiin.

Pasi ”Patu” Mäkinen, punainen
Kiireinen pakki tai hyökkääjä, joka käy
kun käy.

Erkan ”Nasse” Nasib, punainen
”Mää, Kale ja Harri, pakeista ei niin väliä.”

Heikki ”Jermu” Niemioja, torjunta-

Pertti Ojala, torjuntatulokas

tehtävät
Kaikkien torjuntojen äiti, miltei taikuri.
”Tulen vielä takaisin!”

Uutta voimaa maalin suulle.
Ei pälpätä turhia.

Juha ”Juupe” Pajuoja, sininen
Ammattilainen vieläkin.
”Liiga-Ilves tarttee vielä meitä!”
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Sten ”Stenari” Pakarinen, torjuntatehtävät
Loukkaantuminen kiusaa.

Vesa ”Hössi” Pirnes, sininen
Q.P. R. Piste.

Hannu ”Åke” Raittinen, sininen
Ottaa kantaa! Presidenttiainesta.
”Jos ei ois keskipakoisvoimaa, ei multa sais
kukaan kiekkoa pois, uskokaa vaan!”

Antti ”Teivo” Palonen, punainen
Nopea ja sitkeä vääntäjä.
”Noi on niitä hevosmiesten juttuja!”

Hannu Penttinen, sini/puna
Isokokoinen, pakki, joka esiintyy enimmäkseen vieraskentillä.
Luottopakki turnauksissa.

Harri ”Hartza” Pyhältö, sininen
Kummolan Kalen luottomies.
”Kyllä nyt kulkee, kun oltiin Kalen kanssa
vähän liikenteessä.”

Esko ”Eskovaan” Rantanen, sininen
Kivikova sentteri.
”Tarviiko nuoremmat vahvistuksia vai lähdenkö kalaan?”

Juha ”Ruuben” Rajala, punainen
Nopeus vaan lisääntyy.
”Ette kai te oo hidastunut, jätkät?”

Mikko ”Zäpädäbä” Räikkönen, sininen
”Eihän täällä saa ees suunvuoroo!”
”Ei paikat kestä, mutta kyllä mää turnauksiin lähren, eiks niin Esko?”
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Ari ”Arska” Saarela, punainen
Pysyy hyvin Jalaksella.
”Missä Jampe on, meinaan nyt lähtis
avaus!”

Leo ”Leero” Seppänen, punainen
Puhvelimainen pakki.
”En mää enää uskalla torjua, mutta ei sinne
maalille helposti mennä!”

Pekka ”Pekko” Salonen, torjuntatehtävät
”Ampukaa, mutta ei ylös, alas, eikä sivulle.”
”Älkää jättäkö mua tänne yksin, vai mikä se
nyt taas oli!”

Timo ”Bimbo” Santaharju, punainen
Varma pakki, tuntee kaikki.
Vastaa vesihuollosta, joten vältellään.
”Kyä mää sen tiiän, hähähä!”

Janne Seva

Jukka ”Silli” Silander, sininen

Sinisten tulevaisuuden toivo. Vie Haukat uudelle vuosikymmenelle.
Vauhtia, taitoa, käsiä. Mainio esimerkki siitä, että ”Siperia opettaa!”

Hyökkäysten päättäjä, mutta ei aina osu.
Ampuu edelleen lujaa, myös syötön vastaanottajalla oltava molarin vehkeet.
”Pehmenemistä” havaittavissa.

Kimmo ”Pikkukippari” Turunen, si-

Olli ”Oki” Turunen, torjuntatehtävät

ninen
Ei ehdi nyt jäille, mutta tulee vielä, jos
saa luvan.
”Oonks mää pakki vai hyökkääjä?”

Varalla tällä hetkellä.

Jouko ”Jokke” Urvikko, sininen
Luottopakki, edelleen.
”Pena, kai me ollaan parina!”
”Punaiset, älkää tulko laidan tai kentän
puolelta, niin ei satu.”

Jari ”Jakke” Viitala, sininen

Kunniajäsenet
Aarne Honkavaara
Kalervo Kummola
Juha Lahtinen
Kimmo Leinonen

Jaakko ”Jaska” Siren, torjuntatehtävät
Kaikkien torjuntatyylien isä ellei peräti
keksijä.
”Pysykää pystyssä, myös jäitten
ulkopuolella.”
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Pekka Siren, torjuntatehtävät
”Tää olis kyllä nuorempien hommaa!”
”Älä sinne ammu, enhän mää ylös vielä kerkiä!”

Vauhtiveikko, tekonivelpelaajista paras!
”Jos Chilen kone on ajoissa, niin mää tuun
kiusaan punaisia!”

Uuden ajan
puheenjohtajat
1983–1986
1986–1987
1987–1997
1997–  	

Kimmo Leinonen
Jukka Laitinen
Juha Lahtinen
Olli Kosonen

Pentti ”Pippuri” Uotila, sininen
”Mahunko mää vielä a) vehkeisiin
b) porukkaan)?”
”Hikoilkaa ja tuokaa pyykit Viinikan
Viruttajalle!”

Jarmo ”Pinka” Väkiparta, sininen
Tehohyökkääjä, jolla maila kuin teleskooppi.
”Menikö taas längistä!”

FOHA:n kultaiset
kunniamerkit
Aarne Honkavaara
Heikki Huhti
Kari Koort
Olli Kosonen
Juha Lahtinen

Tommi ”Tepi” Tapio, punainen
Tuoretta uutta verta. Kohta saa vakipaikan
pukukopissa.
”Voiko täällä pelata täysillä, ettei noi äijät
vaan loukkaannu?”
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Vuoden
jalohaukka

Palkittuja

Vuoden Jalohaukaksi valitaan jäsenten omien kriteeriensä mukaan äänestämä ja arvostama jäsen.
Jalohaukka saa vuodeksi haltuunsa arvokkaan hopeisen tuopin.
Sen on Pyynikin Haukoille lahjoittanut 1950-luvulla seuran entinen
pelaaja Aarne Kyander, ent. Kiianmies, muuttaessa Ruotsiin. Alkuperäisestä valitsijaraadista on jäljellä
vain Aarne Honkavaara. Siksi vuonna 2003 päätettiin ryhtyä jakamaan
tuoppia nykyisessä Pyynikin Haukoissa. Palkinto annetaan keväisin
Tampere Classic -turnauksen yhteydessä.

Haukkoja ja Kotkia
Teksti:  Kari Koort

Pyynikin Haukkojen toiminnassa on
keskeistä hyvästä henkisestä ja
fyysisestä kunnosta huolehtiminen.
Siksi harjoitusten yhteydessä myös
pukukoppielämä ja kahvilla käynti on
tärkeää.
Haukoilla on paljon muutakin toimintaa jääkiekon lisäksi. Kilpailullisen menestyksen päätavoite on voittaa turnauksessa vähintään yksi peli,
ja sekin mieluimmin lauantaina sunnuntaiaamun herätyksen viivästyttämiseksi.
Vuosittain Haukat jakavat useita
palkintoja, joilla jäsenistölle annetaan
tunnustusta aktiivisesta tekemistä ja
yhteisen viihtymisen edistämisestä.
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Vuoden

haukka

Vuoden

kotka

Vuoden Haukaksi seuran hallitus valitsee jäsenen, joka sillä kaudella
on esimerkillisesti edistänyt seuran
tavoitteiden saavuttamista. Palkinto
annetaan keväällä Tampere Classic
-turnauksessa tai Haukkojen omassa Hockey Nightissä. Kiertopalkintona on moskovalaisen Volga-taksin nokalla ollut loikkaava kauris. Palkinnon
on hankkinut Kimmo Leinonen jonkun
Izvestija-turnauksen yhteydessä.

Vuoden Kotkaksi hallitus valitsee Pyynikin Haukan puolison, joka on sen
vuoden aikana esimerkillisesti tukenut ja kannustanut Pyynikin Haukkojen ja samalla oman Haukkansa toimintaa. Kiertopalkintona jaetaan marraskuussa pikkujouluissa Eila Huhdin
hankkima Lintupatsas käätyjen kera.
Linnun lajista ei ole tarkkaa tietoa,
on epäilty lokkia, rantasipiä tai jotain
muuta kahlaajaa.

1.	Heikki Huhti
2.	Jaakko Sirén
3.	Juha Lahtinen
4.	Martti Helle
5.	Timo Eerola
6.	Tuomo Sillman
7.	Aarne Honkavaara
8.	Mikko Räikkönen
9.	Kari Koort
10. Olli Kosonen
11.	Jarmo Autio
12.	Kari Järvinen
13.	Kimmo Turunen
14.	Jukka Laitinen
15.	Esko Rantanen
16.	Hannu Raittinen
17.	Harri Pyhältö
18.	Leo Seppänen
19.	Jarmo Huhtala
20.	Matti Kaario
21.	Kimmo Lepaus
22.	Matti Laine
23.	Eero Brander
24.	Jouko Urvikko

1.	Liisa Kuparinen
2.	Raija Sirén
3.	Anne Nieminen
4.	Eila Huhti
5.	Marja Raittinen
6.	Raija Lahtinen
7.	Seija Autio
8.	Seija Paattakainen
9.	Tiina Heikkilä
10.	Rauni Järvinen
11.	Eija Huhtala
12.	Pia Kaario
13.	Riitta Rajala
14.	Seija Savolainen
15.	Terttu Lepaus
16.	Kaisu Kettunen
17.	Arja Koort
18.	Tuija Heikkonen
19. Nelly Pyhältö

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Vuoden

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1.	Kari Järvinen
2.	Jarmo Huhtala
3. Olli Kosonen
4.	Kari Koort
5.	Jarmo Autio

tiikeri

Hallitus valitsee vuosittain Vuoden Tiikerin, joka nimitys on tunnustus positiivisen aggressiivisesta hyökkäävästä
pelaamisesta. Palkintona on Jääkiekkoilijapatsas, ja se luovutetaan pikkujoulujuhlassa.
1. Olli Kosonen
2.	Jarmo Leimu
3.	Eero Brander
4.	Hannu Raittinen
5. Deniz Bavautdin
6.	Jarmo Huhtala
7.	Marko Lepaus

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

2004
2005
2006
2007
2008

Vuoden

siili

Vuoden Siili on hallituksen valitsema
jäsen, jolle tunnustus annetaan antaumuksellisesta puolustuksellisesta
pelaamisesta. Palkinto jaetaan marraskuussa vuosittain pikkujoulujuhlassa. Palkintona on Haukka-patsas, jonka lahjoitti 1996 Pyynikin Haukkojen
vahvistuksena Etelä-Afrikan turnausmatkalla ollut legendaarinen Martti
O. Turunen.
1.	Tuomo Sillman
2.	Pentti Elo
3.	Ari Saarela
4.	Timo Santaharju
5.	Reijo Lehtinen
6.	Jarmo Autio
7.	Pekka Salonen
8.	Leo Seppänen
9.	Jari Johansson
10.	Arto Koskinen
11.	Pekka Sirén
12.	Marko Mattila

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Muita haukkojen mestaruuskilpailuja
Haukkojen ja Kotkien kesken kisaillaan myös
jääkiekkoiluajan ulkopuolella.
Perinteisiä ovat jo maalis-huhtikuun pilkkikisat, toukokuun keilakilpailu ja elokuun
golf-kilpailu.
Pilkkikisoista ei tuloksia kirjata – mikä
onkin parempi.

Golf

Keilakisa

Elo–syyskuussa pelataan Haukkojen ja Kotkien golfmestaruudesta pistebogey-pelinä.
	Haukat	Kotkat
1.	Jari Johansson	Seija Savolainen
2.	Harri Pyhältö	Arja Koort
3. Olli Kosonen	Arja Koort
4. Olli Kosonen	Kaisu Kettunen
5.	Eero Brander	Kaisu Kettunen

2004
2005
2006
2007
2008

Vuosina 2006 ja 2008 ei keilakisaa järjestetty.
1.	Jouko Urvikko
2. Olli Kosonen
3.	Jouko Urvikko
4.	Pentti Elo

2003
2004
2005
2007
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Nainen lätkäkatsomossa
Peli on pohjimmiltaan kamppailua istumapaikoista.

Teksti: Internet
Tämä on erään naisen kertomus jääkiekon maailmasta.
”Koska olen nyt perehtynyt jääkiekkoon, haluan jakaa tietoni muiden sellaisten kanssa, jotka eivät vielä jääkiekkoa ymmärrä. Kävin 80-luvulla yhdessä
jääkiekko-ottelussa Helsingissä, ja heti
perään Tampereella 2000-luvun alussa.

Lisäksi olen nähnyt jääkiekkoa useita
kertoja Urheiluruudussa televisiota sulkiessani.
Jääkiekko on kamppailu-urheilulaji.
Lajissa kamppaillaan perimmiltään istumapaikoista. Pelissä on kaksi joukkuetta ja paljon numeroituja pelaajia. Heille ei kuitenkaan ole numeroituja istumapaikkoja.
Paikkoja on vähemmän kuin pelaa-

jia. Osa pelaajista joutuukin istuimen vapautumista odotellessan säntäilemään
aidatulla kentällä. Aitauksessa olo on
tehty mahdollisimman vaikeaksi; kenttä on jäädytetty vaarallisen liukkaiksi, ja
pelaajien jalkoihin on sidottu metalliterillä varustetut kengät. Lisäksi toisen
joukkueen pelaajat tönivät koko ajan.
Istumapaikkoja vartioi kunkin joukkueen capo di tutti capi. Hän on se huonosti istuvaan ja räikeään pukuun sonnustautunut yrmy mies, joka jauhaa purukumia. Hän häätää muutaman pelaajan kerrallaan aitaukseen tuupittavaksi.
Penkille jääneet eivät haluaisi päästää
ketään lähtijöiden tilalle, vaan he hakkaavat aitauksesta tulijoita isoilla hanskoillaan ja käyräpäisillä kepeillään, eli
mailoilla.
Pelaajan on mahdollista saada istumapaikka yksityisaitiostakin, mutta siitä
joutuu tappelemaan. Yksityisen istumapaikan myöntää yleensä näkövammai-

nen, mustavalkopaitaan sonnustautunut
mies, kutsumanimeltään Nuija. Jos Nuija
ei ole päässyt aitaukseen, saattaa häntä
tuurata myös Dorka tai Pelle. Pelaaja saa
istua privaattiaitiossa kuitenkin vain pari minuuttia kerrallaan, sitten hänen on
taas lähdettävä takaisin aitaukseen väistelemään tönimistä ja kampittelua.
Pelissä on kaksi pelaajaa, joita ei
päästetä ollenkaan istumaan. He seisoskelevat aitauksen eri päissä verkosta rakennettujen laatikoiden eli maalien edustalla. Heitä kutsutaan maalivahdeiksi. Aitauksessa vuorollaan olevat pelaajat koettavat osua niihin raukkoihin
mustalla kumikiekolla, jota lyödään em.
mailoilla.
Jäähallissa soitetaan usein kivaa
jumppamusiikkia. Katsojilla on kaksi
tärkeää tehtävää. Ensinnäkin katsojien
on tarkasti seurattava em. mustaa kiekkoa. Jos aitauksessa oleva pelaaja ei osu
kiekolla maalivahtiin, vaan kiekko livah-

taa maaliin, on katsomon reagoitava salamannopeasti. Mikäli katsoja kannattaa sitä joukkuetta jonka maaliin kiekko osuu, hänen on huudettava mahdollisimman kuuluvalla äänellä ”Paitsio!”.
Mikäli katsoja kannattaa toista joukkuetta, voi hän huutaa mitä tahansa, kunhan huutaa kovalla äänellä.
Katsojien toinen tärkeä tehtävä on
tunnistaa pelissä mukana olevia pelaajia sekä vähemmistöryhmien edustajia.
Lajin fanaattisimmat kannattajat ovatkin
todella päteviä tunnistamaan esimerkiksi joukkueisiin kuuluvia erikoisuuksia.
Pelin edetessä useaa pelaajaa tervehditäänkin iloisilla ”Homo!”- ”Neiti!”- tai
”Teatteria!”-huudahduksilla.
Jääkiekko on erittäin mielenkiintoinen laji seurata, ja varsinkin nyt kun
ymmärtää pelin todellisen juonen! Ja
nyt olen nähnyt, että vanhemmat kokeneemmat pelaajat osaavat tehdä samat temput jopa hidastettuna!

Näin sen näin minäkin.

Kotkat lentävät
aurinkoon
Teksti: Arja Koort
Hyvillä yksilösuorituksillaan ja myös kavereiden kannustamana Pyynikin Haukat ovat koonneet vankan tukijoukon,
joka uskollisesti elää mukana sekä voitoissa että tappioissa.
Tämä yli 60-päinen joukko on Pyynikin Kotkat, joka lämpimästi toivottaa tervetulleeksi joukkoonsa kaikkien
Haukkojen seuralaiset ja vaimot.
Teräväsilmäiset ja -nokkaiset Kotkat
ovat uljaita olentoja, juuri sellaisia, joita
Haukat tarvitsevat rinnalleen.
Käytäntönä on, että Kotkat matkaavat mukana ulkomaisiin turnauksiin, joihin lasketaan myös Kokkolan Venetsialaiset ja Savonlinnan turnaus oopperajuhlien aikaan.
Vaikka Kotkilla ei olekaan tapana pukeutua ja riisuutua yhdessä samassa kopissa, joukolle on kuitenkin kehittynyt
mukava ”pukukoppihenki”. Yhdessä on
mukavaa ja mutkatonta.
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Yhdessä on mukavaa ja mutkatonta.
Pyynikin Haukkojen uskollinen fanijoukko
Pyynikin Kotkat.

Antoisia kiekkomatkoja on kertynyt
yllättäviinkin kohteisiin.
Aurinkoon on lennetty Havaijille,
Meksikoon, Kiinaan, Thaimaahan, Dubaihin, Kaliforniaan, Etelä-Afrikkaan ja
Floridaan. Jääkenttiä on toki löytynyt
Euroopastakin.
Vaikka Kotkien tarkoitus ei ole kerätä omia faneja, niinkin on käynyt. Esimerkiksi Espanjan Puig Cerdassa toisten kiekkojoukkueiden pelaajat osoittivat suosiotaan kannustustaan laulaneille
Kotkille ja meksikolaisjoukkueen kapteeni antoi ketjun kaulaltansa eksoottisille
Kotkille ihailunsa osoituksena.
Oma Haukka on kuitenkin aina lähinnä Kotkan sydäntä ja tiukan paikan
tullen on luvattu ja annettu yhteisesti
pusu pyllylle voittomaalista.
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Lätkässä museoon
Tampereen Vapriikissa maan ainoa kiekkomuseo.

Teksti:  Kati Hara-Fabrin
Kuva:  Reetta Tervakangas,
      Tampereen museot

Museokeskus Vapriikissa sijaitseva
Suomen Jääkiekkomuseo on kansainvälisestikin merkittävä alansa
erikoismuseo. Sen lisäksi maailmassa on ainoastaan viisi muuta
jääkiekon historiaa esittelevää museota. Näistä kaksi sijaitsee Kanadassa, muut Yhdysvalloissa, Saksassa ja Slovakiassa.
Suomen Jääkiekkomuseon toiminnasta vastaa Suomen Jääkiekkomuseoyhdistys ry. Museo toimii
yhteistyössä Tampereen kaupun-

Museon tunnetuimpia
esineitä on
alkuperäinen Kanadamalja Suomen
mestareille.

gin museotoimen, Suomen Urheilumuseon, Suomen Jääkiekkoliiton ja
SM-liigan kanssa.
Museon tehtävänä on jääkiekkoiluun liittyvän esineistön, valokuva- ja painotuotemateriaalin tallentaminen, dokumentointi, tutkiminen
ja esittäminen. Kokoelmissa on tällä hetkellä noin 25 000 esinettä ja
noin 30 000 valokuvaa. Kokoelmiin
kuuluu myös julisteita, videotallenteita ja asiakirja-aineistoa. Käsikirjastossa on jääkiekkokirjallisuutta
lähes 2000 nidettä.
Vuodesta 1985 alkaen museo
on aateloinut suomalaisessa jääkiekkoilussa erityisen ansioituneita

henkilöitä Jääkiekkoleijonan arvonimellä.

Museoelämää Hakametsän
jäähallilla
Jääkiekkomuseon perustamiseen
vaikuttivat Suomen Jääkiekkoliiton 50-vuotisjuhlat vuonna 1979.
Niiden kunniaksi Tampereen Aluesäästöpankki järjesti toimitiloissaan
näyttelyn, joka sai osakseen suuren
suosion. Myöhemmin samana vuonna Aarne Honkavaara, Kalervo Kummola, Kimmo Leinonen, Harry Lindblad, Juhani Linkosuo ja Usko Teromaa perustivat Suomen Jääkiekkomuseoyhdistys Ry:n.
Museo avasi ovensa yleisölle
Hakametsän jäähallilla joulukuun
13. päivänä 1979. Sijainti hallilla
loi luontevan yhteyden itse peliin, ja
otteluiden erätauoilla ihmisten oli
mukava poiketa museoon.
Liikuntaneuvos Aarne Honkavaara toimi jäähallilla museonhoitajana
lähes parikymmentä vuotta. Yhdessä vaimonsa Maire Honkavaaran
kanssa hän esitteli näyttelyä vuosittain tuhansille vieraille. Näin jokainen kävijä sai kokea mielenkiintoisen aikamatkan jääkiekon menneisiin vuosikymmeniin.

Siirtyminen Vapriikkiin
Museon hallitus pohti vuosien varrella toiminnan siirtämistä kaupungin keskustaan. Toiveissa oli löytää
museolle paremmat ja turvallisem-
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mat näyttely- ja varastotilat sekä keskeinen
sijainti.
Museo muutti Vapriikkiin keväällä 2001.
Vapriikista on saatu apua näyttelyiden suunnitteluun ja rakentamiseen sekä esineiden
konservointiin. Hyvä sijainti ja säännöllisemmät aukioloajat ovat lisänneet museon tavoitettavuutta. Kävijämäärät ovatkin ylittäneet 50 000 henkeä vuosittain. Museo on
järjestänyt myös useita vaihtuvia näyttelyitä.
Vuonna 2006 Jääkiekkolehti lahjoitti kuva-arkistonsa museolle. Erä sisältää noin
20 000 vedosta, negatiivia ja diaa. Viime
vuosina on erityisesti panostettu kuvakokoelman digitointiin.

Tampereen Top Cap on palveleva ja monipuolinen henkilöliikenneyhtiö.
Nykyaikainen, tasokas kalustomme, sekä ammattitaitoiset ja ystävälliset
kuljettajamme takaavat matkanne onnistumisen.
Meiltä löytyy oikeankokoinen bussi pienemmistä ryhmistä aina 50 henkilön
ryhmiin asti. Tasokkaalla bussikalustollamme pääsette mukavasti esim.
messumatkalle, koulutukseen, teatteriin, oopperaan, tai vaikkapa laivalle.
Kertokaa meille mihin olette menossa, niin me viemme teidät sinne turvallisesti ja
ammattitaidolla viihtyvyydestä tinkimättä.

Kannattaa tilata Top Cab!
Rasulankatu 7 A, 33730 Tampere
Puh. (03) 3575 900, GSM 040 734 5578, fax (03) 3575 910
myynti@topcab.fi

www.topcab.fi

Juhlavuosi ja uudet tilat
Vuonna 2009 Suomen Jääkiekkoliitto täyttää 80 vuotta ja Suomen Jääkiekkomuseo
30 vuotta. Juhlavuonna museon näyttelytilat
kaksinkertaistuvat. Museo siirtyy Vapriikin
kolmanteen kerrokseen, mistä sen käyttöön
tulee 300 neliön näyttelytila ja siihen kiinteästi liittyvä noin 100 neliön aula.
Uudistettu museo avataan yleisölle toukokuussa 2009. Näyttelyarkkitehtina toimii
Vapriikin suunnittelija Timo Lehtinen ja käsikirjoituksesta vastaa museon oma henkilökunta. Tällä hetkellä museossa työskentelee kaksi päätoimista ja yksi määräaikainen
työntekijä.
Joka vuosi eri puolilla maatamme uudet
juniorit tarttuvat mailaan ja vauhdikas peli tempaisee heidät mukaansa. Joka vuosi syntyy uutta jääkiekkohistoriaa. Tilalaajennuksen myötä myös Suomen Jääkiekkomuseo voi katsoa luottavaisena tulevaisuuteen.
Yhteystiedot:
Suomen Jääkiekkomuseo
Vapriikki, PL 487
Alaverstaanraitti 5, 33101 Tampere
www.tampere.fi/jaakiekkomuseo
(03) 5656 6966

Insinööritoimisto
Jarmo Autio
Provastinkatu 23,
33250 TAMPERE
p. 040-571 0646
jarmo.autio@kolumbus.fi
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Juniorikiekossa palattava

perusasioihin
Teksti:  Vesa Rantanen
      Kirjoittaja on IS Veikkaaja
      -lehden uutispäällikkö, jonka
      erikoisalana on jääkiekko.

Vihdoinkin se alkoi. Keskustelu suomalaisen juniorijääkiekon tilasta. Tarvittiin karsintasarjaan putoaminen alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa vuodenvaihteessa Kanadassa.
Hyvä, että keskustelu alkoi. Tähän
saakka sitä ovat pitäneet yllä höyrypäiksi leimatut vastarinnankiisket, joiden puheita ei ole tarvinnut ottaa huomioon, koska Suomi on pääsääntöisesti onnistunut rimpuilemaan itsensä
nippa nappa tyydyttäviin tuloksiin.
Nyt ei tullut säkäpronssia, jonka
taakse piiloutua. On avattava suomalaisen juniorijääkiekon ongelmat vai
tarvitaanko todella B-sarjaan tippuminen miehissä ennen kuin herätään?
Sillä pohjaa kohti mennään kovempaa kuin Monzassa.
Juniorijärjestelmä on korjattava
radikaalisti ja perustavanlaatuisesti, mutta ennen sitä on huomioitava ongelmat. Nuorten maajoukkueen
päävalmentaja Jukka Rautakorpi laukoi kovia vuoden ensimmäisessä IS
Veikkaajassa.
– Vallan antaminen vanhemmille oli suurin virhe, joka on koskaan
tehty suomalaisessa urheilussa. Vanhempien liian iso osuus toi hirvittävän paljon pehmeitä arvoja ja höpöhöpöjuttuja. Koko toiminta meni ihan
lässyttämiseksi. Joukkueita tasapäistettiin, eivätkä pelaajat saaneet harjoitella kunnolla riittävän aikaisin.
Huippu-urheilu lähtee aivan eri lähtökohdista, Rautakorpi lateli.
Ongelmavyyhti on monisäikeinen,
mutta iso osa totuudesta tiivistyy
Rautakorven kovaan väittämään. Syypää oli järjestelmä, joka antoi ei-jääkiekkoihmisten sanella lajin sisällön.
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Jossain vaiheessa jääkiekon maailmanmestaruuden jälkeen jääkiekosta
alettiin ahneesti tehdä kaikkien lajia.
Tehtäväkenttään alkoi valua valtava
määrä erilaisia yhteiskunnallisia asioita; arvoja, kansalaissivistystä, ympäristötietoutta ja muuta sellaista, joka ainakin ennen kuului kodin ja koulun vastuualueeseen. Lyhyesti: jää-

”Puhutaan
liikaa junioriputkesta, jossa
tehdään pelaajia.”
kiekkoseuroissa ei ole enää aikoihin
ole ollut aikaa keskittyä jääkiekkotaitojen opetteluun, kun lautasella on
sata muuta asiaa.
Seuroista muovattiin täyden palvelun päiväkerhoja, koska haluttiin
maksimoida harrastajamäärät. Syntyi Nuori Suomi -aate, jonka mukaan
kaikki pelaavat yhtä paljon, koska
kaikki maksavat yhtä paljon. Tätä tarvittiin, koska jääkiekko on hirvittävän
kallis harrastus.
Saman aikaan yhteiskunta muuttui sekä infrastruktuuriltaan (ilmaston
lämpeneminen, ulkojäiden katoaminen)
mutta erityisesti asenteeltaan. Huippuurheilulle pyhittäytyminen putosi arvoasteikolla. Tulivat muut asiat, netit, ircit, iPodit, Xboxit – kuka näissä edes
pysyy mukana – ja lasten vapaaehtoisen liikkumisen määrä romahti.
Karrikoiden: syntyi tilanne, jossa
jääkiekkoa harrastava lapsi harjoittelee pelkästään ohjatusti muutaman
kerran viikossa epäpätevän valmentajan alaisuudessa niin, että kaikki pelaavat saman verran – tarkoittaa sitä,

että vaatimustaso asettuu heikoimpien mukaan – sarjoissa, joissa ei saa
taklata, ei ammuta lyöntilaukauksia,
ei lasketa maaleja, katkaistaan peli
minuutin välein vaikka joku olisi yksin
läpi. Lista on niin karu ja niin huvittava, että jokaista vanhan ajan pelaajaa alkaa naurattaa ja itkettää.
Rautakorpi tarkoitti lausunnollaan
sitä, että jääkiekko alettiin harjoitella
ja pelata aivan muista kuin huippuurheilun lähtökohdista. Lausunnosta
on turha kenenkään suuttua. Se on
niin totta.
Nyt viimeistään pitää palata perusasioiden äärelle. Maajoukkueen
päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi
Urheiluruudussa 4.1., että nuoremmissa ikäluokissa on yksinkertaisesti vain harjoiteltava enemmän. Aika
simppeliä.
Viime kädessä kaikki lähtee yksilöstä itsestään. Mikään ohjelma ei
kiellä omatoimista harjoittelua. Kuten
ihan jokainen asiantuntija korostaa,
ohjattu joukkueharjoittelu on vain pieni osa kehittyvän jääkiekkoilijan elämää. Mihin katosivat höyryävät pipot
ulkokentiltä? Kuka tappoi omatoimisuuden?
Lapsilta vaaditaan nykyään ihan
kauheasti. Pitää tulla kymppejä koulusta, pitää ehtiä harrastaa viittä lajia ja siinä ohessa jotain kulttuuriakin. Ja pitää harrastaa niin, ettei tule paha mieli eikä satu, vaan aina
on kivaa. Ja vanhemmat kuskaavat
pilttejään oikealle ja vasemmalle ja
samaan aikaan haaveilevat jostain
NHL-urasta.
Lasten kaikki toiminta on kellontarkkaa, ohjattua ja ylhäältä annettua. Eihän kenenkään oma halu ehdi edes syttyä tässä pakkosyötössä.
Suomessa puhutaan liikaa junioriputkesta, jossa tehdään pelaajia. Kun
pitäisi luoda olosuhde, jossa huippu-

urheilulle heittäytyminen on hyväksyttyä ja arvostettua.
Harjoittelumäärät, pelitavat, valmentajakysymykset, tasosarjat, joukkueiden koot ja kaikki muu on periaatteessa teknokraattien höpinää
niin kauan kuin tämä asenneilmasto ei muutu.
Jos halutaan, että suomalaiset
pärjäävät jääkiekossa, on uskallettava lopettaa hyysääminen ja keskityttävä raakaan työhön. Jääkiekko on
huipulla raakaa. Jääkiekko on kova
ja armoton peli. Siinä pärjätäkseen
pitää olla vahva, rohkea, taitava, nopea ja älykäs – tai siten niin tyhmä,
että ei osaa pelätä kipua ja jatkuvaa
loukkaantumisen uhkaa. Pitää kestää
kipua ja väsymystä. Se vaatii uhrauksia. Jos halutaan, että putken päästä
tulee menestyviä huippu-urheilijoita,
ei rimaa voida asettaa heikoimpien
mukaan, kuten on tehty.
Kaikkein yksinkertaisimmillaan

suomalaisen jääkiekkojärjestelmän
saisi kuntoon niin, että jokaisen
seuraan palkattaisiin vanha pelaaja
valmennuspäälliköksi. Hän valmentaisi kaikkia ikäluokkia ja kaikkien
ikäluokkien valmentajia. Ja hän päivittäisi tietonsa säännöllisesti mui-

”Valmennuspäälliköt kentälle
opettamaan muutamaa asiaa.”
den valmennuspäälliköiden kanssa
liiton kursseilla, jossa vaihdettaisiin
ajatuksia ja näkemyksiä. Nythän valmennuspäälliköiden aika menee byrokratiaan; vuorojen säätämiseen, rasittavien ja ylihuolehtivien ja -vaativien

vanhempien paapomiseen ja muuhun
turhaan. Valmennuspäälliköt kentälle
opettamaan yksinkertaisesti muutamaa asiaa: vain harjoittelemalla kehittyy ja kehittyminen on kaikista tärkeintä. Sitten perusluisteluasennot,
syötöt, syötön vastaanotot ja muut
tulevat perässä. Autokauppias-isät
saisivat edelleen vetää pikkujunnuja, kunhan joku kävisi säännöllisesti
ja kovalla auktoriteetilla kertomassa
jääkiekon perustotuutta: perse alhaalla ja pää ylhäällä, kun luistellaan ja
toisto on taidon kaveri. Ja tuhannet
toistot huipputaidon.
Nämä vanhan liiton miehet on
saatava mukaan toimintaan. Sitä
kautta voivat palata myös armottomuudessaan hyvin tasa-arvoiset ja
rehelliset arvot ja suomalainen huippukiekko.
Lässytyksen tie on nyt katsottu
loppuun.
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Pelillä on sielu
Tamperelaisten esimerkki
nostanut valtavan
buumin veteraanikiekkoon.

Teksti:  Timo Nyholm
Poikittainen maila laitakahinassa vastustajan rintalastaan, kiekonriisto ja oivaltava pystysyöttö omille, joka avaa hyvän
vastahyökkäyksen. Mitäs tämä tällainen on?
Kahden minuutin jäähy tavallisimmin mailaa väärin käyttäneelle. Asian
voi nähdä ja kokea joskus toisinkin.
Näin kävi itselleni veteraanien MMkisoissa Helsingissä 2002. Sähläsin laidassa kiekko lavassa ja yritin ohittaa legendaarisen raumalaispelaajan Teppo
Rastion. Vanha konna oli kuitenkin taitavampi ja teki juuri niin kuin ylempänä kuvattiin.
Ei tullut mieleenkään urputtaa virheestä, vaan itse asiassa nautin saamastani kohtelusta. Se oli nimittäin lempeä
mailakosketus, tarkoitus ei ollut satuttaa
vaan ottaa kiekko ja jatkaa peliä. Onneksi myös erotuomarit ymmärsivät asian.
Sillä jääkiekkoilu on veteraani- ja harrastelijatasollakin aina ja kaikkialla miesten peli.
Sen sielu täytyy vain ymmärtää – ja
mieluummin oikein, jos mahdollista.
Pelissä saa ja pitää olla tiettyä kovuutta, mutta ei väkivaltaa.
Onnittelut muuten Pyynikin Haukoille. Juhliva seura on suomalaisen veteraanikiekkoilun pioneereja. Sen ja muutaman muun tamperelaisen ryhmän esimerkki on saanut viime vuosikymmenien aikana nousuun valtavan buumin. Jos
esimerkiksi joku olisi 1970-luvun alussa ennustanut, että Suomessa pelataan
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2000-luvulla sadoissa jäähalleissa satojen seurojen ja tuhansien pelaajien voimin veteraani- ja harrastekiekkoa, niin
komennus Pitkäänniemeen olisi ollut
lähellä.
Pyynikin Haukkojen ja oma tieni eivät ole oikeastaan koskaan käytännössä
kohdanneet. Samoilla kaduilla kuitenkin
on tallattu. Lapsuudenkotini oli osoitteessa Puutarhakatu 33. Luistelemaan
opin Plassin yläkentällä (sen paikalla on
jo iät ja ajat ollut uimahallin retkeilymaja) 1940-luvulla 44 numeron luistimilla,
jotka edelleen olisivat aivan liian isot.
Tossuhöntsyjä harrastettiin Santamontulla, Koulukadulla ja Mummukopalla.
Luistimet saivat kyytiä näillä samoilla areenoilla sekä tietysti Urtsulla (nykykielellä Pyynikin urheilukenttä), missä ei juuri pelattu, vaan luisteltiin isolla
keskikentällä. Juoksuratojen päälle jäädytetyllä ovaalilla harjoittelivat pikaluistelijat, muiden joukossa myöhempää kotiani vastapäätä Hallituskadulla asunut
SM-luistelija Pirkko Tanskanen.
Hän on muuten Suomen merkittävimpiä kiekkoäitejä ja -vaimoja. Onhan
professoriksi asti itsensä kouluttanut
Pirkko Kalevi ”Kallu” Nummisen vaimo
ja Teppo Nummisen äiti.
Tamperelaisena jääkiekkoilu on aina ollut sydäntäni lähellä. Lukiolaisena kannoin sunnuntaiaamuisin lehtiä
saadakseni hiukan taskurahaa. Eräänä
kuulaana syysaamuna, oli vuosi 1959 tai
1960, katselin lehtiä roudatessani kuin-

ka Ilveksen silloin juniori-ikäinen Jaakko Jaskari ponnisteli ison pelikassinsa ja
mailan kanssa polkupyörällä kohti aikaisia aamutreenejä.
Kateeksi kävi. Ymmärsin, että itse
jäin lehtipinkkani kanssa jostain melkeinpä elämää isommasta kokemuksesta vaille. Peli, pelaaminen, pukukoppielämä, joukkueen yhteiset tavoitteet ja
murheet, ne ovat todella jotain, mitä ei
rahallakaan saa.
Joukkueurheilun kasvattavaa vaikutusta ei voi myöskään yliarvioida. Tähän
sopisi esimerkiksi pitkä lista nuorista
hunsvoteista, jotka kurinalainen joukkuepeli jääkiekko on pelastanut hyvään
elämään ja sopeutumaan yhteiskunnan
sääntöihin. Antaa tämän listan kuitenkin olla.
P ukukoppi on muuten ihmeellinen
paikka. Huippu-uraan ei itselläni lahjattomana ollut mitään mahdollisuuksia.
Samat lait ja tuntemukset ovat varmaankin osalleni silti tulleet kuin Lasse Oksaselle ja kumppaneillekin maailman
huipputasolla.
Pukukoppi on tietyllä tavalla maailman tasa-arvoisin paikka. Siellä pätee
vain osaamisen, taidon ja yhteishengen lait. Todella harvoin nähdään sellaisia yksilöitä, jotka pukukopissa, ja
jäälläkin, eivät sopeudu siihen, että hyvät ovat hyviä ja me muut olemme mitä olemme. Tämän asian hyväksyminen
on itsestäänselvyys. Jos näin ei ole, olet
häirikkö.

Arvi Lind ja Timo Nyholm kiekkoilemassa.
On ihmeellistä, että kun pukukopin
ovi takana sulkeutuu, niin ison firman
vuorineuvostason johtaja on täysin samanarvoinen finninaamaisen juoksupojan kanssa. Näin on, vaikka johtaja kustantaisi koko pelaamisen viulut.
Hieno esimerkki siitä, miten peli vie miehet mennessään nähtiin joskus 1980-luvun alkuvuosina. Paikka oli
Espoossa Matinkylän jäähallin vieressä
ollut kuplahalli. Pakkasta oli karmeasti,
oli lauantaiaamu ja kello oli seitsemän.
Edustamani Helsingin Sanomien joukkue pelasi jo edesmennyttä Skop-liigaa
ja vastassamme oli juuri Skop.
Hämmästykseni oli lähes rajaton,
kun pelin aikana vaihtoaitioita vastapäätä käveli kaukalon laidalla kaksi
herrasmiestä: sittemmin vuorineuvokseksi päätynyt Sanomien toimitusjoh-

taja Jaakko Rauramo ja Skopin pääjohtaja Matti Ranki. Ei voi kuin ihmetellä,
mikä sai kaksi isoa pamppua vaivautumaan kylmään ja kalseaan kuplaan tuohon aikaan.
Vastaus ei voi olla pelin taso, vaan
rakkaus lajiin ja omalle firmalle omistautuminen.
Matti Ranki oli muuten jonkun aikaa myös Jääkiekkoliiton puheenjohtaja
ja todella äärimmäisen innostunut lajista. Hänen perustamansa ja Skopin sponsoroima Skop-liiga alkoi toimia syksyllä
1981 kymmenen joukkueen voimalla, ja
se lienee maamme ensimmäinen iso sarjamuotoinen veteraani- ja harrasteliiga.
Rankista vielä: hän oli palkannut Skopiin töihin myös legendaariset HIFK-liigapelaajat maalivahti Hannu Lassilan,
puolustaja Pertti Lehtosen ja hyökkääjä

Jari Kapasen. Rankille oli tärkeää, että nämä silloin vielä aktiivit liigapelaajat saivat osallistua myös Skop-liigan peleihin.
Ehdotus oli, että herrat pelaisivat, mutta heidän tekemiään pisteitä ei otettaisi
lopputuloksissa huomioon. Lopputulos
oli, että maksajan ääntä kuunneltiin ja
herrat saivat pelata, vaikka muuten liigassa ei aktiivipelaajia siedettykään.
Ajatus eksyi välillä hieman kauaksi
Tampereelta, mutta palataan nyt takaisin kotikaupunkiin. Pyynikin Haukkoja
kohtaan tunnen sympatiaa, mutta en ole
syntynyt sen paremmin Ilveksen kuin
Tapparankaan pelipaita päällä, vaikka
näitä molempia kannatankin.
Sydämeni syttyi nimittäin aikanaan
KooVeelle, ja liekki lepattaa yhä. Syykin
on selvä: KooVeessa pelasivat Suokon
veljekset Erkki ja Jorma, jotka ovat su-

57

Lalli piti kuuman luontonsa kurissa
kulaisia. Lisäksi KooVeen ja maajoukkueen pelaaja Rauno Lehtiö oli luokkatoverini Aleksanterin kansakoulussa. Muistini mukaan ”Rane” oli tuolloin parempi jalkapallon kuin jääkiekon peluussa
(loistava toki molemmissa), mutta hän
luki ajan merkit jo silloin oikein ja valitsi ajan tullen päälajikseen kiekon. Noina aikoina tosin molempia saattoi pelata, kun kaudet eivät menneet pahasti
päällekkäin.
Veteraanipeleissä pitäisi olla niihin
kuuluva oikea, kaverillinen ja rehti henki. Leikkimielellä, ihan tosissaan, on Lasse Oksanen joskus kiteyttänyt asian, ja
niin se on. Tätä asiaa ymmärtämättömiäkin silti aina joukkoon mahtuu, mutta jääkööt esimerkit antamatta.
Lalli Partinen, IFK:n kuuluissa punainen kolmonen, oli aktiiviaikanaan säälimättömän kova pelaaja, jonka taklaukset olivat todella pelottavia. Iso Lalli oli
pitkään kaikkien aikojen jäähytilaston
kärjessä, osin ansiottakin, sillä iso koko
sai monen tuomarin viheltämään Lallille jäähyn, vaikka tämä taklasikin ihan
oikein.
Grenoblen olympiakisoissa 1968 Lalli
taklasi samassa vaihdossa puolisekaisiksi
kolme Kanadan pelaajaa, ja se teki hänestä maailmallakin kuuluisan.
Yhdeksän vuotta myöhemmin keväällä 1977 Lalli joutui lopettamaan
uransa tapeltuaan KooVeen huoltajan
Hannu Soron kanssa liigapelin yhteydes-

sä. Pelikieltoa tuli ja näin Lallilta jäivät
1977 Wienin MM-kisat pelaamatta.
Saman vuoden syksyllä urheilu- ja
raittiusseura ZOOM teki viikon pelireissun Barcelonaan kuuluisan futisseura
FC Barcelonan jääkiekkojoukkueen vieraaksi.
Olin tuossa ZOOMin joukkueessa
mukana ”vahvistuksena” ja sain pakkikaverikseni kevään kohun myötä uransa lopettaneen Lallin. Oli muuten mahtavaa katsella vierestä, kuinka niin iso
mies osasikin liikkua niin pehmeästi ja
joustavasti luistimilla. Mahtava pelaaja.
Barcelonan turnauksen ensimmäinen vastustajamme oli Saksasta. Kun pojat kuulivat pukuopissaan ennen matsia, että Lalli on mukana joukkueessa,
niin sieltä tuli ZOOMin koppiin lähetystö, joka rukoili, ettei Lalli ”tappaisi”
heitä jäälle.
Pelko oli kuitenkin turha. Vielä loistavassa pelikunnossa ollut Lalli ymmärsi hyvin pelin hengen ja toteutti täysin
veteraanikiekon syvintä olemusta: pelaa
reilusti ja kunnioita vastustajaa.
Sittemmin pelasin Lallia ja ZOOMia
vastaan Skop-liigassa monen monta peliä, ja aina Lalli piti kuuman luontonsa
kurissa, eli ei erehtynyt pelaamaan kovaa sellaisia kavereita vastaan, joilla ei
ollut mitään kykyä sopeutua siihen.
Eri asia on sitten se, että jäähyn saatuaan Lalli kerran heittäytyi selälleen Bpisteympyrään, sätkien raajojaan kuin

pieni lapsi, ja meni vasta sitten istumaan
tuomiotaan. Lallin mielestä tuomio oli
väärä.
Veteraanikiekkoilu on hieno asia.
Olen onnellinen, että alasarjojen ”oikeiden” pelien jälkeen mittariin on kertynyt ehkä jonkin verran alle tuhat peliä kaikenlaisissa harraste- ja ikämiesten
sarjoissa ja turnauksissa. Ei niitä kokemuksia mikään voita.
Työelämäkin kohteli hyvin, kun suurimman osan siitä sain palkkaa Ilta-Sanomien toimittajana Suomen ja maailman huippupelien seuraamisesta.
ZOOMin Arvi Lind ja Jukka Virtanen
osallistuivat 1984 Lontoossa veteraanien
MM-turnaukseen. Sieltä saadun mitalin
kääntöpuolella oli teksti, jonka Arvi ja
Jukka käänsivät suomeksi. Tätä paremmin ei veteraanikiekon syvintä olemusta
voi kuvata. Tekstit kuuluvat näin:

Jari Martikainen HTM, KLT
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Kun kiekkoilija joutuu kerran
tuomiolle Ison Herran
tärkeää on pelin laatu,
ei tappio tai voitto saatu

tuoreet vahvistukset
Teksti:  Ilkka Ala-Kivimäki

Juha Jokiharju ja Janne Seva ovat uusimmat vahvistukset
haukkaparveen. Jokiharju on maailmaa nähnyt kiekkokiertolainen, jolla on Haukkojen pelaajista tuorein kosketus
Kanada-maljaan. Juha voitti SM-kultaa Jokereissa 1994.
Juha on pukenut päälleen myös leijonapaidan 15 kertaa. Viime vuonna 40 vuotta täyttänyt Jokiharju viilettää
nyt innokkaasti veteraanilätkän parissa, mutta toinen intohimo eli kalastus säilyy kiekkoilun rinnalla ainakin kesäisin.
Juha oli pitkään kahden vaiheilla, varhaiset aamujäät
eivät heti kutsuneet jo mukavuuteen ajautunutta miestä,
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mutta kun Juha lopulta kokeili aamuhöntsyjä, niin hänestä tuli tosi innokas ”junnuveteraani”.
– Löysin ilon jääkiekkoon uudelleen, Juha riemuitsi.
Sevakin tuo kaivattua ”juoksuvoimaa keskikentälle”.
Sevan siirtosumma on suuri salaisuus, mutta pikkulinnut
kertovat Jannen pulittaneen 250 euron liittymis- ja jäsenmaksun omasta pussistaan.
Seva painotti ilvesvuosiaan ja mainitsi jäsenhakemuksessaan raskauttavana seikkana, että hän on sentään
kestänyt vuoden Jouko Urvikon ja Jarmo Huhtalan valmennuksessa.

Salotalo Oy

Hockey world classic

2010

Kiinnostus on vilkasta vuoden 2010 maailman
veteraanikiekkoilijoiden kokoontumiseen.

• maksettaessa per. 31.5.2009 kotimaisilta 775 e/
joukkue, ulkomaisilta 1100 e/joukkue
• maksettaessa per. 15.9.2009 kotimaisilta 850 e/
joukkue, ulkomaisilta 1250 e/joukkue
• maksettaessa per. 31.12.2009 kotimaisilta 950 e/
joukkue, ulkomaisilta 1400 e/joukkue

• Risto Pursiainen, Naattijat
35+, C   7+8    = 15   5 ottelua
• Ilkka Kaarna, Starikat
35+, A   10+4   = 14   6 ottelua
• Henrik von Hellens, Pursiaisten Tenho
35+, B   10+4   = 14   5 ottelua

Jos seuralta tulee turnaukseen useita joukkueita, riittää ilmoittautumismaksuksi puolet näistä summista joukkuetta kohti.
Turnaushotelleiksi on varattu Restelin, Scandicin ja SOK:n
hotellit. Niissä on kiintiö HWC2010-joukkueille.
Tarkempia tietoja turnauksesta, tapahtumista, hotellipaketeista, turnauspalvelusta jne. on saatavissa FOHA:n sivuilta
www.foha.fi, erityisen HWC2010-linkin kautta.

Turnauksen avajaisissa oli maailman politiikan historiallista havinaa, kun Latvian joukkue esiintyi Latvian lipun
kera Neuvostoliiton lipun vieressä. Pari viikkoa myöhemmin samaa asetelmaa ei nuorten hiihtokilpailuissa Kuusamossa enää hyväksytty.

Veteraanien MM-kisat ovat olleet kahdesti
aiemmin Suomessa

Teksti:  Kari Koort

Suomen veteraanijääkiekkoilijat FOHA on päättänyt järjestää Hockey World Classic 2010 -turnauksen Tampereella 20–25.4.2010. Suomen Jääkiekkoliitto tukee mittavan projektin toteuttamisessa. Tavoitteena on saada
aikaan jääkiekkotapahtuma, jossa on mukavia ja tasaisia pelejä sekä hauskaa ja virkistävää yhdessäoloa niin
jäähalleilla kuin runsaissa oheistapahtumissakin.
Helmikuun 2009 alkupuolella oli turnaukseen alustavasti ilmoittautuneita jo yli 60 joukkuetta, vaikka varsinaiset markkinointimateriaalit eivät vielä olleet valmiit.
Turnaukseen odotetaan jopa 150 joukkuetta. Se merkitsee, että otteluita pelataan lähes 400 Tampereen seudun jäähalleissa.
Järjestelyt ovat jo eri toimikunnissa hyvässä vauhdissa. Kisaorganisaatioon on kerätty kokenutta jääkiekkoja turnausväkeä. Myös paikalliset veteraaniseurat var-

masti antavat tärkeän avun kisojen onnistumiselle.
Turnauksessa on tarjolla omat sarjat kaikille ikäluokille 35+–70+. Pelaajataustan perusteella jaetaan joukkueet suurimmissa ikäluokissa kolmeen tasoryhmään.
Näin saadaan mahdollisimman tasaisia otteluita jo alkusarjoihin. Lisäksi mukaan on otettu Harrastesarja
19–35-vuotiaille, sekä erityinen Business-sarja erityisohjelmineen työpaikkajoukkueille. Kaikille joukkueille on
ainakin neljä peliä. Sijoituspelien määrä riippuu ko. ikäluokan suuruudesta ja sarjajärjestelmästä.

Kannattaa ilmoittautua ja varata hotelli heti
Ilmoittautumisaikataulu suosii aikaista rekisteröintiä turnaukseen. Joukkue varmistaa paikkansa kisoissa, ja lisäksi Early Birdien turnausmaksu on alhaisempi:

Veteraanien MM-kisat olivat Tampereella huhtikuussa
1990. Ne pelattiin Hakametsän jäähalleissa.
Joukkueita oli mukana 48 kolmessa ikäluokassa:
35+, 45+ ja 50+. Ulkomaisia joukkueita oli viisi: kaksi
Neuvostoliitosta sekä yksi Latviasta, Norjasta ja Ruotsista. Sarjojensa voittajat olivat:
• 35+ A-ryhmä   Latvia
• 35+ B-ryhmä   Nallekopla
• 35+ C-ryhmä   Naattijat
• 45+       Superstars
• 50+       Oslo Oilers
Yhdistetyn pistepörssin kärki oli:
• Martti Jokinen, Naattijat
35+, C   21+14 = 35   5 ottelua
• Boris Bokov, Leningrad
35+, A   16+4   = 20   6 ottelua

Helsingissä oli kisat huhtikuussa 2002 nimellä Oldtimers’ World Cup. Osallistujamäärä oli huikea, 153 joukkuetta, joista 43 ulkomaista. Pelejä pelattiin kaikkiaan
449. Sarjojensa voittajat olivat:
• 35+ TOP
Oilers
• 35+ Honka
ZSKA Kärsämäki
• 35+ Wursti
Taxi-Diesel
• 35+ Lasipalatsi
Muumiot
• 40+ Fazer
Nitro-Kärpät
• 40+ Kopio Niini
Mansen Ketut
• 40+ Bookwell
NuPS-Hockey
• 45+ PVO
Superstars
• 45+ Forssan Kirjapaino
Red&White
• 50+ Viking
Stars of Russia
• 50+ Nettie
Taxi-Diesel
• 55+ Sampo
Superstars
• 60+ KSB
Superstars
Suomalaiset entiset NHL-pelaajat olivat turnauksessa
näkyvästi esillä mm. hyväntekeväisyysottelussa.

Tampere Classic -veteraaniturnaus
Teksti:  Kari Koort

Pyynikin Haukat on järjestänyt perinteisen Tampere Classic -turnauksensa jo 20 kertaa.
Idean isä on Haukoissa jo 1950-luvulla pelannut Aarne ”Dynamo” Honkavaara. Hän oli mukana pelaajana
Pyynikin Haukkojen matkalla Havaijilla 1987 Hawaiian Classic -turnauksessa. Heti seuraavana keväänä
järjestettiin ensimmäinen Tampere
Classic.
Alkuvuosina turnaus pelattiin kesäkuussa kauden päätöksenä Her-
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vannan kallioluolassa kahdessa kaukalossa. Itse Honkavaara oli aktiivisesti mukana järjestelyissä tehden
mm. otteluohjelmat. Haukkojen puolisoiden Kotkaparvi huolehti pöytäkirjojen kirjoittamisesta käsin. Vuosien
kuluessa Tampere Classic on kasvanut houkutellen joinakin keväinä yli
30 joukkuetta kiitämään jäällä ja pitämään hauskaa jääkiekon merkeissä. Alkuvuosien jälkeen turnaus siirtyi
Hakametsän kolmeen halliin. Samalla
ajankohdaksi vakiintui huhtikuun lop-

pu, SM-liigan finaalien loppuvaiheet.
Vuosina 1988–2008 on Tampere Classic -turnaukseen osallistunut
63 eri seuraa Suomesta, Ruotsista
ja Venäjältä. Näitä seuroja on vuosien varrella edustanut 382 joukkuetta
eri ikäluokissa.
Classicin sarjat ovat eläneet isäntien pelaajien vanhenemisen tahdissa. Pelejä on ollut kaikissa ikäluokissa välillä 35+–60+. Pyynikin Haukkojen lisäksi Hermes Oldies on osallistunut samassa turnauksessa kaikkiin

kolmeen ikäluokkaan. Eniten osallistumiskertoja seuran joukkueille on
isäntien jälkeen Starikoilla, 20; lähelle pääsevät Naattijat (19) ja Hermes Oldies (18).
Tampere Classicissa mukana olleet seurat: Tukholman AIK, Björklöven, Moskovan Dynamo, Dise-Papat,
FOHA, Grankulla IFK, HC Fälly, Hermes Oldies, Kapulapojat, Karhu-Waarit, Kiekko-Weskut, Kilpurit, Kohottajat, Kongot, Konkarit, Kuntokiekko,
Laakasijat, Linnan Voudit, Mansester

Broilers, Mansen Ketut, Montreal HC,
Musikat, Naattijat, Nallekopla, Niiralan
Old Stars, Nitrokärpät, Norrtälje Vets,
Old Dreamers, Old Foxes, Old Kepo,
Oulunkylän Kiekko-Kerho, Pappa-Pingviinit, Peruspumppu, Pursiaisten Tenho, Pyynikin Haukat, Red Senators,
Red&White, Sarko Hockey, Shakers
Seniors, Stadin Starat, Starikat, Sun
City Surfers, Superstars, Sydvest, TaxiDiesel, TBK Gamlat, Toldboys, Tornionmäen Torpedo, TPS Seniors Hockey,
TPU, Ukko-Metsot, Ukko-Pekat, Vaihok-

ki, Vallentuna Oldtimers, Wanhat Ketterät, Veivarit, West Hockey Team, Veterans of St. Peterburg, Voima-Kissat,
Voitto-Vaarit, Väsby Vets, Yellow Eagles
ja Ämpärporin Urhot.
Vaikka Classic-turnauksen päätavoite on mukavan yhdessäolon ja pelaamisen riemu, on vuosittain kirjattu myös kunkin ikäluokan voittajat.
Sarjansa parhaaksi on yltänyt 12 eri
seuraa. Eniten voittoja on Pyynikin
Haukoilla (11), Superstarseilla (7) ja
Voima-Kissoilla (5).
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Arvoisat kiinteistön omistajat / isännöitsijät!
Energiatodistuksen tullessa vuoden 2009 alusta pakolliseksi myös pääosaan
olemassa olevista kiinteistöistä, on järkevää huolehtia todistus kerralla
kymmeneksi vuodeksi kuntoon.
Tämä hoituu helposti yhteistyössä auktorisoitujen asiantuntijoidemme kanssa.
Mikäli asia on Teille ajankohtainen, ottakaa yhteyttä niin teemme tarjouksen
erillisen energiatodistuksen laatimisesta kiinteistöihinne.
Palvelumme: • Rakennuttaminen ja valvonta
• Kustannusarviot ja kustannussuunnittelu
• Suunnittelupalvelut
• Energiatodistukset

HS-Tec Oy

Asiantuntijapalvelut rakentajille

Nallekarhuntie 13, 36100 Kangasala
Ismo Silván + 358 500 624 807, ismo.silvan@hstec.fi
Jarmo Heinonen +358 500 624 808, jarmo.heinonen@hstec.fi

KORJAUSRAKENTAMISEN ERIKOISLIIKE

www.pmr.fi
Puh.
(03) 235 0500
Faksi (03) 235 0555
e-mail: etunimi.sukunimi@pmr.fi
TAKOJANKATU 2, 33540 TAMPERE

Anno domino 2019:
Pyynikin Haukat 70 vuotta
Usein kun täytetään pyöreitä vuosia muistellaan
mitä kaikkea noina vuosina on tapahtunut. Paljon
on tietysti tapahtunutkin, se on faktaa mutta historiaa. Eikö ole paljon mielenkiintoisempaa miettiä sitä, mitä tulee tapahtumaan esimerkiksi tulevien 10 vuoden aikana? Silloin on 70-vuotisjuhlat,
se tiedetään, mutta mitä kaikkea voi tapahtua sitä ennen?
Joku saattaa lopettaa aktiivipelaamisen ja siirtyä ”vain jäseneksi”. Joku toimii etäjäsenenä niin
kuin Mäkelän Miksa, Heikkilän Kake ja Kivikosken
Ilkka tällä hetkellä asuessaan ulkomailla. Joillakin
voi olla vamma tai sairaus, joka estää pelaamisen,
mutta ovat mukana loistavassa porukassa kaikissa
muissa aktiviteeteissa: keilaus, onkikilpailut, golf,
tietokilpailut, ulkomaan matkat ja Classic-turnauksen järjestelytehtävät. Classicista on kuitenkin eniten kiittäminen Kotkia (= Haukan vaimo, avovaimo,
tyttöystävä), jotka ovat toivottavasti yhtä hyvässä
kunnossa seuraavat vuosikymmenet kuin heidän
Haukkansa.
Mitä muuta? Jäsenmäärä seurassa on pyritty
pitämään sellaisena, että kaikki aktiivit mahtuvat
aamuharjoituksissa jäälle. Ja turnauksissa pelaamaan. Ei kai kukaan enää seniorina viitsisikään istua viltissä ja purra tuppea. Sellaisethan vaihtavat
yleensä seuraa ja sitä meillä ei uskoisi tapahtuvan, tosin lainapelaajia Haukat antavat ihan mielellään muille seuroille kun tarvetta esiintyy. Ja joskus saatamme tarvita itsekin täydennystä etenkin
nuorempiin joukkueisiimme, meillä kun tuo alaikäraja tuntuu vuosi vuodelta nousevan. Ja jos ”vain
jäsenten” määrä kasvaa esimerkiksi 1 per vuosi,
vuonna 2049 jäsenmäärä saattaa saavuttaa 100
jäsenen rajan! Ja Haukat täyttää 100 vuotta.
Miten sitten jopa 40 vuoden ikäerolla voidaan
olla samassa kaukalossa? Sitä täytyy kyllä ihmetellä jo nykyisinkin, mutta maali aina silloin tällöin
tarkoittaa ilmeisesti aina vuoden jatkoa peliuraan?
Ja edellyttää se tietenkin kaikilta suurta ymmärrystä toisiamme kohtaan, tiedetään ketä voi ahdistaa
kovemmin ja ketä kevyemmin.
Toinen sukupolvi Haukkoja on kehittymässä liigassa ja muissa sarjoissa, saa nähdä koska he
alkavat tehdä invaasiota isiensä joukkueeseen. Voi
olla, että iso osa meistä katselee pelejä silloin vaihtoaitiosta tai katsomosta, mutta mitä sitten, me ol-

laan vieläkin mukana aktiivisesti toiminnassa, jota
nyt 60-vuotias seura on meille tarjonnut. Jos nykyvalmennus onnistuu tehtävässään, monta uutta
Haukkaa voi jatkaa jääkiekkoilua mielenkiintoisessa
ikämiesjoukkueessa.
Ja vielä lopuksi kiteytän ylläolevan: meillä on tulevaisuus tai tulevaisuus on meidän, kuinka vaan!
Tervetuloa nauttimaan ikämiesjääkiekosta! En olisi
voinut kuvitella esim. isäni pelaavan yli 50:senä
jääkiekkoa, vaikka kova urheilumies olikin!
Ja nyt vielä 70:setkin pelaa muiden mukana,
jo on aikoihin eletty!
ps. Kiitokset kaikille tukijoillemme, mahdollistitte tämän julkaisun ja saitte uusia asiakkaita.
Olli Kosonen
Puheenjohtaja
Pyynikin Haukat ry
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Concessionaire
LIELAHTI - KALEVA

Tyrsky laukoo
Arnold Schwarzenegger, Matti
Nykänen ja Wayne Gretzky kuolivat
samanaikaisesti.
Kaikki pyrkivät Pyhän Pietarin
puheille ja pyysivät päästä sisään
taivaaseen. Ensin meni Arnold
Scwarzenegger ja kysyi, pääseekö hän
sisään. ”Tottakai, sinähän olet maailman
paras kehonrakentaja”, sanoi Pyhä
Pietari.
Seuraavana oli vuorossa Matti
Nykänen. ”Tottakai”, sanoi Pyhä
Pietari, ”sinähän olet maailman paras
mäkihyppääjä.”
Viimeisenä meni Pyhän Pietarin
puheille Wayne Gretzky. Vähän ajan
kuluttua hän tuli posket punaisena pois
ja kysyi ”Kuka on Raipe?”
Kolme Pyynikin Haukkojen
veteraanikiekkoilijaa jäi juttelemaan
harjoitusten jälkeen pukukoppiin.
Ensimmäinen sanoi, että hällä on
ruvennu näkö heikkeneen iän myötä
niin, ettei näe syöttää lapaan. Toinen
sanoi, että ei hänellä ole näössä mitään
vikaa, mutta kuulo on heikentynyt
niin, ettei enää kuule, mitä ketjukaverit
huutaa. Kolmas sanoi, että hän ei
onneksi ole vielä huomannut itsellään
mitään vikaa ja koputti varmuuden
vuoksi puista penkkiä ja huusi: ”Sisään!”

Pyynikin Haukkojen
veteraanikiekkoilija tuli saunaillasta
taksilla eikä uskaltanut lähteä taksista
kohti kotiovea ilman tukea. Hän otti
kiinni aidasta ja lähti aitaa myöten
menemään ovea kohti. Kymmenen
metriä ennen kotiovea aita loppui ja
mestari ihmetteli, kuinka hän pääsee
kotiin asti. Sitten hän rohkaisi mielensä
ja huusi niin, että naapuritkin heräsi:
”Vaimo, nyt lisää aitaa ja äkkiä!”

Kaksi Pyynikin Haukkojen
veteraanikiekkoilijaa oli pelikauden
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jälkeen etelässä vähän
rentoutumassa. He makasivat
rannalla koko päivän ja menivät
sitten läheiseen baariin yhdelle.
Saatuaan oluet heidän seuraansa
tuli mies, joka kysyi: ”Tarjootteko
pojat oluen?”
Kaverit katto toisiaan ja ennekuin
he ehtivät sanoa mitään, tämä vieras
mies kysyi ”Ettekö tunne mua?
Olen Neil Armstrong! Olen ollut
puolitoista tuntia Kuussa!” ”Eihän
toi oo mitään”, sanoi toinen Pyynikin
Haukkojen pelaaja, ”me oltiin koko
päivä auringossa.”

Pyynikin Haukkojen veteraani
oli iltakävelyllä Kalevankankaan
hautuumaan ympäri, kun hän
huomasi penkillä 70-vuotiaan
vanhuksen istuvan ja itkevän. Pelaaja
heltyi ja kysyi ”Voi mummo hyvä,
onko joku kuollut?” Nainen viittasi
hautuumaalle ja sanoi: ”Kaikki!”

Pyynikin Haukkojen vieraana
ollut veteraanikiakkoporukka
pyysi päästä excursiovierailulle
Pyynikin kaljatehtaalle, joka sijaitsi
ihan Koulukadun legendaarisen
kiakkopyhätön vieressä.
Tilaisuus järjestettiin. Kuinka
ollakkaan, yksi vierailijoista hukkui
sinne kaljasammioon.
Poliisitutkimus käynnistettiin
syyn selvittämiseksi. Poliisi kysyi
vahtimestarilta, että miten se niin
nopeasti pääsi tapahtumaan, ettette
ehtinyt apuun? Vahtimestari sanoi:
”Eihän se äkkiä käyny, sehän kävi
kusellakin kolme kertaa.”

Eräs nimeltä mainitsematon
ikääntynyt veteraanikiekkoilija oli
käymässä Skotlannissa ja tahtoi
tutustua oikeaan viskipanimoon.
Sattui vain niin onnettomasti, että

hän kiipesi viskisammioon ja hukkui
sinne. Toinen veteraanikiekkoilija
sai tehtäväkseen kertoa leskelle
tapahtuneesta. Leski itkeskeli pitkän
aikaa ja sai kysyttyä: ”Ja te hautasitte
tämän maalitykin Skotlantiin?”
– ”Ei aivan!” matkatoveri selitti.
”Me veimme hänet krematorioon.
Ja se olikin vaikeinta, sillä hän paloi
melkein kolme päivää!”

Pyynikin Haukkojen kiekkoilija
oli ollut etelässä ja oli kotiinlähdön
aika. Hän istuutui koneeseen, kun
viereiselle tuolille istahti hyvän
näköinen blondi. Ennen kuin tämä
herrasmies ehti sanoa sanaakaan,
tyttö tuumasi ”Vihdoinkin yhdessä!”
Pelimies punastui ja änkytti: ”Enhän
edes tunne teit!” Tyttö sanoi: ”Minä
puhuinkin polvilleni!”

Matti ”Pitkä” Kaario ja Jarmo
”Jarkki” Autio kävelivät pukukoppiin.
– ”Jos sinulta leikattaisiin pää
pois, niin me olisimme yhtä pitkiä”,
sanoi Jarkki Kaariolle.
– ”Ja olisimme yhtä viisaita”,
sanoi Pitkä.
Veteraanikiekkoilija oli
päässyt lyhyen työttömyysjakson
jälkeen töihin hautuumaalle.
Kahden viikon jälkeen suntio tuli
työmaalle ja sanoi: ”Te kuulemma
kaivatte liian kapeita hautoja.”
Kiekkoilija totesi: ”Onko joku
noussut valittamaan?”
Kaksi ruotsalaista
veteraanikiekkoilijaa oli
paluumatkalla laivalla Haukkojen
turnauksesta, kun heidän hytin
oveensa koputetaan. Göran menee
avaamaan ja kun hän saa oven auki,
rosvo osoittaa aseella häntä mahaan
ja huutaa: ”Hands up!”

Göran kääntyy ja huutaa hyttiin:
”Hans, sua kysellään!”
Eräs naapuriseuran
veteraanikiekkoilija meni
viinakauppaan ja osti pullon
Koskenkorvaa ja työnsi pullon
takataskuun. Tullessaan ulos Alkosta
ja kaatui ja kaatui takamuksilleen
rappuritilään.
Kauhukseen hän huomasi
housujensa kostuvan. Nopeasti mies
työnsi kätensä kostuvaan kohtaan ja
totesi: ”Onneksi se on verta.”

Veteraanikiekkoilija tarkasteli
lottokuponkiaan arvonnan jälkeen ja
totesi vaimolleen:
”Mulla on seitsemän oikein.”
Vaimo pyörtyi. Kiekkoilija jatkoi: ”Ei
mulla muita numeroita ollutkaan
oikein!”
Veteraanikiekkoilija löysi
lumihangesta puoliksi juodun
viinapullon. Mies avasi pullon ja
aikoi juoda sen tyhjäksi. Pullosta tuli
kuitenkin esiin pullon henki ja sanoi:
”Vapautit minut pullosta. Saat esittää
yhden toivomuksen, niin toteutan
sen.
Kiekkoilija sanoi: ”Karjala takaisin
Suomelle!” Pullon henki sanoi: ”Se
on mahdoton tehtävä. Esitä toinen
toivomus.”
Kiekkoilija sanoi: ”Toivottavasti
Ilves voittaa keväällä Suomen
mestaruuden!” Pullon henki sanoi:
”Näytäpä vielä sitä Itä-Suomen ja
Venäjän karttaa.”
Veteraanikiekkoilijan vaimo
sanoi toiselle: ”Meidän Arska pääsi
hyviin hommiin. Se pääsi viime
viikolla Koffille töihin.” ”Mitä Arska
siellä tekee?” kysyi toinen.
– ”En tiedä. Hän ei ole vielä tullut
kotiin.”

Pyynikin Haukkojen veteraanikiekkoilija oli Ruotsissa jääkiekon MMkisoissa. Hän oli pienessä MM-vireessä, nousi taksiin Globenin edestä
ja sanoi kuskille: ”Äkkiä Globeniin,
matsi alkaa!” Taksikuski sanoi: ”Mehän olemme jo Globenissa.” Kiekkoilija vastasi: ”No hyvä, mutta älä aja
ensi kerralla näin lujaa!”

Viskistä pitävä kiekkoilija sai
lääkäriltään neuvon kokeilla joogaa
juomanhimoonsa.
Jonkun ajan päästä lääkäri tapasi
kiekkoilijan ja kysyi kuinka menee.
– ”Hyvin, nyt osaan jo juoda, vaikka
seison päälläni.”

Veteraanikiekkoilija tuli
aamulla reeneihin ja sanoi: ”Näin
illalla ihmemiehen!” Kaverit kyseli:
”Älä, missä?”
– ”Se oli Vaakon Nakin
grillikioskilla Pispalassa. Siihen tuli
kaveri, joka tilasi kaksi nakkia ja
saatuaan nakit, lähti maksamatta
jatkamaan matkaa.” Grillimyyjä
huusi luukusta kaverille: ”Tehän
vasta ihmemies olette!”

Veteraanikiekkoilija piti
talkoot ja pyysi pelikavereita
mukaan. Ketään ei tullut.
Kiekkoilija tuumasi: ”Oli tää
sellainen opetus, että kun seuraavan
kerran pidän talkoot, en pyydä sinne
ketään!”
Veteraanikiekkoilija meni
kaverilleen kylään Hervantaan. Tämä
asui kahdeksannessa kerroksessa.
Hissi oli epäkunnossa. Hissin
ovessa oli lappu: ”Hissi epäkunnossa.
Lähin toimiva hissi vastapäisessä
talossa.” ”Voi saamari”, sanoi tämä
älykiekkoilija ja lähti vastapäistä
taloa kohti.
Veteraanikiekkoilija kärsi
potenssiongelmista. Hän meni
lääkäriin. Lääkäri totesi, että
kiekkoilijalla on huono yleiskunto.
– ”Sitä voidaan kyllä kohentaa.
Koittakaapa juosta 10 kilometriä
päivässä, ja soittakaa sitten minulle.”
Kaveri soitti viikon päästä ja lääkäri
kysyi, oliko konsti auttanut. ”En
tiedä”, vastasi vasen laita, ”olen
seitsemänkymmenen kilometrin
päässä kotoa.”
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Veteraanikiekkoilija tuli
saunaillasta aika lastissa ja myöhään.
”Älä yritä selittää mitään, tiedän
jo kaiken!” vaimo huusi vihaisena.
”No, jos tiedät kaiken, niin
sanopa koska oli Pähkinäsaaren
rauha?”
Vetraanikiekkoilija pyytää
kaveriltaan lainaksi 100 euroa.
Pelikaveri sanoo: ”Ei mulla ole kuin
50 euroa!” ”No, lainaa se”, sanoo
toinen. Saatuaan rahat, hän totee:
”Sää olet mulle velkaa 50 euroo ja
mää olen sulle velkaa 50 euroo. Eli
olemme sujut!”

Veteraanikiekkoilija, joka oli
alkanut pelata myös golfia, valitteli
pelikaverilleen: ”Vaimo sanoi, että
jollen lopeta golfin peluuta, hän
jättää minut!”
– ”Sehän on kamalaa!” sanoi
pelikaveri.
– ”Niin on. Tulen kaipaamaan
häntä.”

Veteraanikiekkoilija tulee
kotiin pikku maistissa ja kehuu
vaimolleen olevansa viisas.
”Miten niin?”, kysyy vaimo
epäileväisenä.
”Ostin kossupullon, mutta
en uskaltanut laittaa sitä pyörän
sarveen, koska pelkäsin kaatuvani
ja pullo särkyisi. Niinpä join pullon
tyhjäksi ja se olikin ihan oikea teko.
Kaaduin kotimatkalla neljä kertaa!”

Veteraanikiekkoilija tuli
saunaillasta pikku huppelissa ja
päätti oikaista hautuumaan läpi.
Kuinka ollakkaan, hän putosi päivällä
kaivettuun hautaan ja nukahti.
Aamulla hän heräsi ja alkoi
huutaa apua. Avunhuudot kuultiin
ja kiekkoilijalle tuotiin tikkaat.
Kiekkoilija nousi ylös kuopasta,
katseli ympäri hautuumaata
ja tuumasi: ”Eikö täältä muita
nousekkaan kuin minä?”
Minkä takia ei tänä vuonna
kannata mennä pikkutakki päällä
Hakamettään peliä kattoon?
– Voi joutua jomman kumman
liigajoukkueen valmentajaksi.
Veteraanikiekkoilijan vaimo
sanoi riidan päätteeksi: ”Lähde
lätkiin siitä!”

Veteraanikiekkoilija tilasi
grillikioskilla hampurilaisen.
Myyjä kysyi: ”Pistetäänkö kaikki
mausteet?”
– ”Jätä ny vähän muillekin!”
Mitä yhteistä on Ilveksellä ja metsurilla:
– ”Molemmat ovat karsineet.”

Veteraanikiekkoilija tuli
saunaillasta aamupuolella. Vaimo
heräsi ja ärhenteli: ”En ole saanut
nukuttua juuri lainkaan, kun olen
ollut niin huolissani!”
”Mitä sitten valitat! Minä en ole
nukkunut lainkaan!” sano pelimies.

Veteraanikiekkoilija kysyi
toiselta, miksi tämä joi oluen aina
pullosta eikä lasista?
– ”On hyvä pitää kiinni
etiketistä.”
Veteraanikiekkoilija on
poikansa kanssa lenkillä ja alkaa
väsähtää.
”Pure vaan hammasta yhteen
ja jatketaan sisukkaasti matkaa”,
kannusti poika.
Ei se oikein onnistu, kiekkoilija
huohotti. ”Molemmat hampaat ovat
yläleuassa!”

Arvoisat kiinteistön omistajat / isännöitsijät!
Energiatodistuksen tullessa vuoden 2009 alusta pakolliseksi myös pääosaan
olemassa olevista kiinteistöistä, on järkevää huolehtia todistus kerralla
kymmeneksi vuodeksi kuntoon.
Tämä hoituu helposti yhteistyössä auktorisoitujen asiantuntijoidemme kanssa.
Mikäli asia on Teille ajankohtainen, ottakaa yhteyttä niin teemme tarjouksen
erillisen energiatodistuksen laatimisesta kiinteistöihinne.
Palvelumme: • Rakennuttaminen ja valvonta
• Kustannusarviot ja kustannussuunnittelu
• Suunnittelupalvelut
• Energiatodistukset

HS-Tec Oy

Asiantuntijapalvelut rakentajille

Nallekarhuntie 13, 36100 Kangasala
Ismo Silván + 358 500 624 807, ismo.silvan@hstec.fi
Jarmo Heinonen +358 500 624 808, jarmo.heinonen@hstec.fi

Veteraanikiekkoilija oli
elokuvissa. Yhtäkkiä hän huomasi,
että vierestä tuli voimakas ulosteen
haju. Hän sanoi naapurilleen: ”Sulla
taitaa olla löysät housussa!” ”Niin
onkin”, sanoi kaveri.
”No, mikset sää mee vessaan?”
kyseli kiekkoilija. ”Multa tulee vielä”,
sanoi toinen.

KORJAUSRAKENTAMISEN ERIKOISLIIKE

Veteraanikiekkoilija tuli
saunasta ja meni peilin eteen. Siinä
hän pullisteli lihaksiaan ja sanoi
vaimolle:
”Seitsemän senttiä lisää, niin
olisin kuningas!”
Vaimo vastasi: ”Seitsemän senttiä
vähemmän, niin olisit kuningatar!”

Puh.
(03) 235 0500
Faksi (03) 235 0555
e-mail: etunimi.sukunimi@pmr.fi
TAKOJANKATU 2, 33540 TAMPERE

Kiekkoilijan vaimo kertoi
toiselle:
”Eilen illalla yritin vietellä
mieheni rupeamalla riisuutumaan
television edessä, kun hän katsoi
lätkämatsia.
– ”Mitä miehesi teki?”
– ”Hän käski mennä muualle
pyykkiä levittelemään!”

www.pmr.fi

Maailmanmestarit
Tunnistatko Suomen ensimmäisen ja toistaiseksi ainoan jääkiekon
maailmanmestaruuden voittaneita pelaajia? Tehtävään tuo hieman
haastetta lisää se, että kuvissa olevat ovat vielä leijonan pentuja,
joten annetaanpa muutama lisävinkki helpottamaan tunnistamista.
Oikeat vastaukset löydät seuraavalta aukeamalta.

1.

2.

3.

1.

5 p.: Hän aloitti uransa Kooveen paidassa,
mutta ei edustanut tamperelaisseuroja
missään vaiheessa liigatasolla.
3 p.: Tie vei Ylöjärveltä Forssan kautta
Turkuun.
1 p.: Ura katkesi sitkeään selkävammaan.

2.

5 p.: Hänkin nousi ikonien joukkoon ja oli
kapteeniainesta heti lastenvaunuista
päästyään.
3 p.: On edelleen mukana leijona-ryhmässä,
tosin ei pelaajana.
1 p.: Niittasi viimeisen naulan Ruotsin
arkkuun MM-finaalissa 1995.

3.

4.

6.

5 p.: Kuvan asento viittaa synnynnäiseen
pakkilahjakkuuteen, mutta siniviivalla
hänet on nähty lähinnä ylivoimapelissä.
Leijonien nopein luistelija
3 p.: Kuuluu savolaiseen kiekkoklaaniin,
jossa isäkin oli aikoinaan moraalinen
olympiamitalisti.
1 p.: Palasi kasvattajaseuraansa ja taistelee
todennäköisesti MM-jäillä tänäkin
keväänä.

4.

5 p.: Hänestä tuli ehkä kiistellyin hahmo
suomalaisessa jääkiekkoilussa.
3 p.: Teki aikoinaan SM-liigassa hurjat
maalilukemat yhdellä kaudella
ottelumääriin suhteutettuna.
1 p.: Valmensi kiekkoleijonat finaaliin World
cupissa.

5.
5.

5 p.: Perhokalastus on hänen intohimonsa
3 p.: Hänestäkin tuli kiistelty persoona,
mutta hän on delleen ehdolla Leijonien
MM-ryhmään.
1 p.: Pelasi tämän kauden kevään samassa
liigassa, jossa hänen ”taisteluparinsa”
toimi valmentajana.

6.

5 p.: Tässä tapauksessa kuva kertoo jo paljon
3 p.: Aloitti nousunsa Ilves-ikoniksi
Koivistonkylän kentällä.
1 p.: Juhli uransa päätöstä syksystä
kevääseen.
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Tietovisa
Testaa oma ja kaverisi jääkiekkotietämys.
Vastaukset löydät seuraavalta sivulta.

1) Ensimmäisen jääkiekon SM-sarjan voitti 1934:
		 a) TaPa
b) HJK
		 c) HSK	
d) Ilves
2)
		
		
		

Eniten SM-liigaotteluita on seuraavista
NHL-tähdistä pelannut:
a) Esa Tikkanen
b) Jyrki Lumme
c) Jari Kurri
d) Petri Skriko

3)
		
		
		
		

Kuka seuraavista supertähdistä ei kuulu ”Kolmen
kuulan kerhoon” eli kenellä ei ole olympiakultaa,
MM-kultaa ja Stanley Cupia: 
a) Tomas Jonsson
b) Igor Larionov
c) Mario Lemieux
d) Jiri Slegr

4) Mikä seuraavista pelinumeroista on väärä: 
		 a) Mikko Koivu, 9
b) Olli Jokinen, 12
		 c) Boris Mihailov, 13 d) Mats Sundin, 15
5)
		
		
		

Ensimmäiseksi Suomen jääkiekkoleijonaksi
on aateloitu: 
a) Kauko Karvonen
b) Aarne Honkavaara
c) Aaro Kivilinna
d) Harry Lindblad

6)
		
		
		

Jääkiekon MM-kisojen All Starsiin on
suomalaisista valittu useimmin: 
a) Saku Koivu
b) Timo Jutila
c) Petteri Nummelin
d) Ville Peltonen

7)
		
		
		

Suomen kaikkien aikojen suurin voitto
on saavutettu: 
a) Norjasta
b) Tanskasta
c) C Australiasta
d) Belgiasta

8) Koko kentän taklaukset sallittiin Suomessa: 
		 a) 1967
b) 1968
		 c) 1969
d) 1970
9)
		
		
		

Jääkiekon Mestiksen (mukana myös 1.
divisioona) maratontaulukon kärjessä on: 
a) KooKoo
b) FoPS
c) Vaasan Sport
d) TuTo

10)
		
		
		

SM-sarjan/liigan pistepörssin on
useimmin voittanut: 
a) Jorma Peltonen
b) Jorma Salmi
c) Matti Hagman
d) Esa Keskinen
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www.a-insinoorit.fi

Tunnistustehtävän vastaukset:
1) Esa Keskinen
3) Sami Kapanen
5) Janne Niinimaa

2) Timo Jutila
4) Raimo Summanen
6) Raimo Helminen

Tietovisan vastaukset:
1) C eli HSK,
2) B eli Jyrki Lumme,
3) C eli Mario Lemieux (ei voittanut MM-kultaa),
4) D eli Mats Sundin (on aina ollut 13),
5) A eli Kauko Karvonen,
6) C eli Petteri Nummelin (neljästi),
7) A eli Norjasta 20–1,
8) C eli 1969,
9) A eli KooKoo,
10) A eli Jorma Peltonen (voittanut viidesti)

x

Asuin-, liike- ja teollisuusrakennukset

x

Julkiset rakennukset ja erikoiskohteet

x

Tie- ja ympäristösuunnittelua

x

Siltarakenteet

x

Korjaushankkeiden suunnittelu ja kuntoarviot

x

Julkisivurakenteiden kuntotutkimukset
ja korjaussuunnittelu

x

Rakennesuunnitelmien tarkastuksia

x

Geotekniset palvelut
Ins in öör ito imis to A- Insinö ör it O y
E s p oo ja Ta mp ere
p . 020 7 911 777
T ur u n J u va O y
p . 02 2 78 30 00

AINA PELISSÄ MUKANA…

Insinöörioppilastalo Oy

Pelimiehelle tuoksut ja dödöt
sopuhintaan Sammon Ainosta!

Isännöitsijä Matti J. Mäkelä
Murtokatu 1, 33100 Tampere

Parturi Man’s Style

Kosmetiikka Sammon Aino, Sammonkatu 22–24

Sammonkatu 41, 33540 Tampere

Kaukajärven kotipizza
Varattu
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