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ENSIMMÄINEN
BANDYLIIGALEHTI

Julkaisemme omilla sivuillamme näin kauden kiihkeimmän hetken alla ensimmäisen
Bandyliigalehden. Olemme haastatelleet jokaisen seuran taistahenkilöä, jotta saisimme
suorat vastaukset kuinka runkosarja sujui, ja mitkä odotuksen joukkueilla on playoffseihin
mennessä. 

Edelleen otamme mielellämme vastaan kirjoituksia, valokuvia nykyisestä Bandyliigasta, tai
menneisyydestä - koska keräämme sivujemme alle Suomen suurinta jääpallon Bandyliigan
tietopankkia!  

Lopuksi kaikille seuroille tsemppiä loppukauteen...

Pasi Virtanen
Päätoimittaja
BandyliigaToimitus
044 9731977
pasi.virtanen (at) bandyliiga.fi
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Kuva: Niina Latosuo



2021-22

PLAYOFFS OVELLA SIVUT 04-15

SIVU 17

SIVU 16

Veiterä - Tero Nieminen                               4
Akilles - Jari Hyttinen                                     6
Narukerä - Tuomas Erkkilä                          8
Kampparit - O.Manninen & K.Huotelin    10            
 JPS - Mika Ässämäki                                     11
Botnia - Vesa Peräjärvi                                 12
HIFK - Toni Saukkonen                                 13
WP 35 - Ilkka Hoffren                                    15  
OLS - Timo Tiusasta ei valitettavasti tavoitettu     

Yritämme toimituksemme kanssa
miettiä miten plauoffsottelut etenevät.
Vihainen ei saa olla, jos emme osu
oikeaan - sehän on suola, että on
erilaisia mielipiteitä löytyy...

Suomen jääpalloliitto yritti lanseerata jo
kaudella 2020-21 uuden sarjajärjestelmän,
mutta korona sotki nämä suunnitelmat. Nyt
järjestelmä saa ensikasteensa, ja jäämme
mielenkiinnolla odottamaan miten pelaajat,
ja yleisö ottaa järjestelmän vastaan.

UUSI KONSEPTI

KRISTALLIPALLO

Lähes kaikki lehden Kuvat: Pekka Huovila
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VEITERÄ 
      RUNKOSARJASSA
               VAKUUTTAVA

VEITERÄN
VALMENTAJA

TERO NIEMINEN

Lappeenranta

MITEN RUNKOSARJA SUJUI VEITERÄLTÄ?
Runkosarja oli joukkueelta onnistunut.
Pelasimme tuloksellisesti hyvän runkosarjan ja
vältyimme pahemmilta loukkaantumisilta.

 
 

MIKÄ HYVÄÄ VEITERÄN PELAAMISESSA OLI?
Onnistuimme kehittämään puolustus-pelaamista
ja monipuolistamaan hyökkäämistä runkosarjan
aikana ja verrattaessa myös viime kauteen.

Joukkueessa on useita pelaajia, jotka ovat
ottaneet suuria steppejä ja kehittyneet pelaajina
viime kaudesta. 

Joukkueessamme on ollut koko kauden vahva
yhdessä tekemisen meininki, uskomme että se
kantaa meitä myös loppukauden otteluissa.
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"SARJA 
UUDISTUS 
ON 
ONNISTUNUT"

 
MIKÄ EI TOIMINUT VEITERÄSSÄ?
Pyrimme parantamaan erikoistilanteita, niin hyökkäys-, kuin
puolustussuuntaan. 

MITEN NÄET MUIDEN JOUKKUEIDEN PELAAMISEN
RUNKOSARJASSA?
Akilles oli todella vahva, vaikka kärsi loukkaantumisista ja
koronan johdosta poissaoloja oli läpi kauden - ehdoton
mestarisuosikki. 

Narukerä paransi peliään läpi kauden ja saatuaan takaisin
kokeneita pelaajia on ollut voittamaton - tällä hetkellä
Bandyliigan kovakuntoisin joukkue.

Kampparit on keskittynyt runkosarjan loppua kohti tiiviiseen
koko joukkueen puolustamiseen - syvällä ja uhrautuvasti
puolustava Kampparit on vaikea vastus kaikille jatkosarjan
joukkueille.

SANA ON VAPAA?
Sarjauudistus on onnistunut.
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AKILLES LÄHTI
SUURIMPANA
SUOSIKKINA KAUTEEN

Akilleksen valmentaja Jari Hyttinen miettii
aluksi miten kausi on sujunut, ja mitä
playoffsissa on luvassa

"Tuloksellisesti varsin hyvin. Kaikki vaikeudet
huomioiden jopa erinomaisesti"

Syksyn Ruotsin leireillä olimme ottaneet
uusiutuneen joukkueen kanssa merkittäviä
kehitysaskeleita, vaikka emme sielläkään
kertaakaan optimikokoonpanolla pystyneet
pelaamaan.                             

Runkosarjan aloitimme hyvin. Juuri ennen
kuudennen kierroksen vieraspeliä Veiterää
vastaan alkoivat vaikeudet, jotka sitten
vaivasivat toimintaamme melkein kahden
kuukauden ajan. Pelaajia oli koko ajan pois
vahvuudesta sekä koronatartuntojen että
loukkaantumisten vuoksi. Siihen nähden vain
yhden tappion rasittamana selviäminen läpi
runkosarjasta oli aikamoinen uroteko.
Varsinkin vieraspeli Mikkelissä jäi mieleen.
Silloin joukkueen vahvuudesta puuttui
laskutavasta riippuen 6-9 pelaajaa. 

Ensimmäisen kerran tällä kaudella meillä
kaikki pelaajat käytössä vasta la 29.1.2022
pelatussa kotiottelussa (Akilles - Veiterä 1-0). 

Mikäli kaikki nyt pysyvät kunnossa, voimme
parin viikon päästä hyvän koko joukkueen
harjoittelun myötä olla lähellä omaa
kapasiteettiamme joukkueena. 

Yksittäiset pelaajat ovat toki onnistuneet jo
aiemmin ja kantaneet meitä hyviin tuloksiin,
mutta koko joukkueena emme ole vielä
kyenneet todellista iskukykyämme
näyttämään."

Akilleksen valmentaja
Jari Hyttinen
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OLEMME JOUTUNEET KESKITTYMÄÄN LIIKAA
TULOKSEN TEKEMISEEN

PORVOO

Miten näet muiden seurojen
onnistuneen?
Veiterä pelasi tukoksellisesti hyvin ja heitä
vastaan on aina kiva pelata. Vauhtia ja
tunnetta aivan eri tavalla kuin kaikissa
muissa peleissä ja he uskaltavat haastaa
myös hyökkäämällä. 

Narukerän otteet olleet hyviä, vaikka meitä
vastaan ovatkin tyytyneet pelkästään
kilpikonnapuolustukseen. 

JPS joukkueena sellainen, jossa paljon
potentiaalia, joka ei vielä ole ollut nähtävillä.
Yllätysvalmis joukkue ehdottomasti.   

Mihin tulette keskittymään playoffsissa?
Nyt olemme joutuneet keskittymään liikaa
tuloksen tekemiseen ja olemme joutuneet
tekemään kompromissejä oman pelitavan
suhteen. 

Seuraavien viikkojen aikana pyrimme
palaamaan raiteille sekä pelitavallisesti että
fyysisesti. Luisteluvoima ja johdonmukainen
sekä monipuolinen pelitapa pelin kaikissa
vaiheissa on ollut meidän vahvuus syksystä
2019 alkaen. Ja tulee sitä olemaan myös
keväällä 2022. 
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NARUKERÄ      
 YLLÄTTÄNYT

PORI

Miten kuvailet joukkueen runkosarjaa, ja
mitä hyvää/huonoa siinä oli?
Narukerän runkosarja meni isossa kuvassa
kiitettävästi. Yksi ohi peli aattona jps vastaan
otteluruuhkan takia ja pari tasuria olisi ollut
vältettävissä. Mutta kun katsotaan muutoksia
joukkueessa kohtuu tasapainoinen
runkosarja oli kokonaisuudessaan. Ja loppua
kohden alkoi ottelun sisäinen tasapaino
löytyä ja tästä on hyvä jatkaa jatkopeleihin. 

Mitä hyvää löydät Narukerän
alkukaudesta?
Nuorten sisään marssi isompiin rooleihin
Rajala ja Paavola. Sekä ollaan saatu 3,          
 17 vuotiasta ajettua sisään kauden aikana.
Arponen, Kujansuu ja Raukko. Näitä on
tukeneet Aaltonen ja Mustonen vahvasti.

Oman pelin identiteetti ollaan saatu
mukavasti ajettua sisään joukkueeseen ja
olemme saaneet parannettua kauden aikana.
Pelipaikat ollaan saatu betonoitua mikä on
auttanut kasvussa. 

Mitä huonoa löydät alkukaudesta?
En näe hirveästi mitään huonoa. Hieman on
ollut ailahtelua joukkue pelaamisessa mikä
on luonnollista kun avauksesta lähti 4 kaveria
edellisestä kaudesta. 

Narukerän valmentaja
Tuomas Erkkilä
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DYNASTIA SAI
HIEMAN SÄRÖJÄ

"ODOTAN KOVAA                    
 VÄÄNTÖÄ JA          

 YLLÄTYKSELLISYYTTÄ"

Miten näet muiden joukkuiden pelaamisen runkosarjassa?

- Akilleksen ns. Dynastia sai hieman säröjä. Mutta edelleen on mielestäni erittäin vahva
mestari suosikki. 

- Kampparit totutusti ovat saaneet pelinsä kuntoon tärkeimmässä vaiheessa.  

- JPS taas ehkä ali suoritti runkosarjan, mutta varmasti heillä on sanansa sanottavanaan kun
mitaleista ruvetaan vääntää. 

- Botnia jonka odotin nostavan tasoaan tällä kaudella ja sen tekikin. Hieman hitaasti vain. 

- OLS joka on pari kautta ottanut pelillisesti taas askeleita eteenpäin. Parhaimmillaan
haastavat lähes kenet vaan.  

- HIFK joka taas on saanut rakentaa kokoonpanpanoaan aivan kauden alkuun asti. Ovat
parhaimmillaan erittäin vaikea vastustaja. 

- WP 35 hienoa, että saivat joukkueen kasaan, Olivat erittäin nuorella ryhmällä liikkeellä.
Mutta pelasivat eivätkä roiskineet. 

Mitä odotat playoffseilta, ja mihin Narukerä keskittyy?
Odotan kovia vääntöjä ja ehkä ns.yllätyksellisyyttä. Olisiko tämä kausi se kun kevät ei olisi täysin vihreä.
Siihen mihin koko kauden. Omaan tekemiseen ja sen eteenpäin viemiseen. Olemme osoittaneet, että
pystymme sarjassa haastamaan kaikki joukkueet. Mutta oman pelin pitää säilyä 90 Min ja se on numero 1
jotta voimme miettiä otteluiden voittamista

Ketkä pelaavat Finaalissa?
Olen erittäin huono veikkaamaan.
Mutta toivon toisen joukkueen 
olevan Porista  

mitä haluaisit sanoa liittyen
bandyliigaan?
Bandyliigan pitää pystyä vielä
paremmin nostamaan profiiliaan.
Jokaisen seuran tottakai mutta
myös liiton tasolla. Olosuhteet on
yksi mutta myös lisää harrastajia
tarvitaan. 
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Mikkeli

– @reallygreatsite

Miten kommentoitte tavoitettanne runkosarjassa, mitää hyvää, ja vastaavasti heikkoa löytyi?
Tavoitteena oli neljän sakkiin pääseminen ja se saavutettiin. Pelaaminen kehittyi, hyvä sekoitus
kokeneita mutta motivoituneita laatupelaajia sekä lahjakkaita nuoria pelaajia, joilla tavoitteet ovat
korkealla. Seura ja sen edustusjoukkue ovat hienoja yhteisöjä, joissa tarjotaan hyvät puitteet
kehittymiselle. Nuoret pelaajat ovat olleet hienossa opissa ja kehittyneet. 

Näetkö jotakin huonoa esityksissänne?
Ei mitään huonoa. Toki suuri junioripelaajien määrä (jopa 7 j-merkintää pöytäkirjossa), näkyy välillä
tekemisessä. Junnupeleistä ei ole helppo tulla miesten peleihin, se ottaa aikansa. Toisaalta olemme
erittäin ylpeitä, että meillä on paljon laadukkaita junioripelaajia.

Mitkä ovat odotukset playoffpeleiltä,
mihin Kampparit keskittyy?
Lähtökohtaisesti odotan tasaisia
vähämaalisia pelejä. Hyvä puolustaminen
antaa meille mahdollisuuden kamppailla
voitosta kaikkia vastustajia vastaan.

Ketkä pelaavat finaalissa?
Emme lähde arvailemaan, kuka meillä on
vastassa.

Bandyliigassa huolestuttaa?
Pelaajapula huolestuttaa. Kaikkien seurojen
täytyy tehdä kaikkensa junioritoiminnan
kehittämiseksi. Oikotietä onneen ei
tulevaisuudessakaan ole.

Lopuksi viel terveiset, tai toiveet
Toimituksellemme?
Hienoa, että tällaista mediatyötä tehdään,
hattu päästä.

Kamppareiden valmentaja Olli Manninen 
                                                              &
                                    Kapteeni Kimmo Huotelin

"Suuri                        
      junioripelaajien 

määrä"
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"JPS EI AIVAN SAANUT
IRTI KAIKKEA"

JY
VÄ

SK
YL

Ä

JPS:n valmentaja
Mika Ässämäki

MITEN VEDÄT KOKOON RUNKOSARJAN, JA MITÄ HYVÄÄ/HUONOA TEILLÄ OLI?
Runkosarja ei mennyt meidän osalta niinkuin toivoimme ja suunnittelimme syksyllä.
Hyvää on liike ja luisteluvoima nuorella joukkueella. Pelitason ailahtelevaisuus
peleissä. Välillä ollaan todella hyviä ja sitten ei onnistu juuri mikään.

MITÄ ODOTAT JOUKKUEELTA, JA MIHIN ERITYISESTI KIINNITÄTTE HUOMIOTA?
JPS odattaa playoffleilta uutta alkua kun jäimme alempaan loppusarjaan. Sieltä on
tavoite mennä loppuotteluun asti jos vain saadaan kaikki pelaajat mukaan
sairastuvalta.

JPS keskittyy kurinalaiseen puolustamiseen ja nopeisiin vastahyökkäyksiin puolivälierä
vaiheessa. Alemmassa loppusarjassa opetellaan pelaamaan luistelevana joukkueena
joka toivon mukaan jatkaa matkaa puolivälieriin.

KETÄ VEIKKAAT FINAALIIN, JA MITÄ
HALUAT YLEENSÄ BANDYLIIGASTA
SANOA?
finaalissa pelaa Akilles - JPS. 

Jos jotakin tässä heti mietin niin,
tuomareiden linja pitäisi olla
yhtenäisempi. Jää yleensä kolmikolta
paljon näkemättä.
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BOTNIA LÄMPENI
VASTA LOPUSSA

"NYT NÄHDÄÄN MITEN UUSI
SARJAJÄRJESTELMÄ TOIMII"

HE
LS

IN
KI

MIETTEET RUNKOSARJASTA, JA HYVÄÄ/HUONOA PELISSÄ?
Runkosarja oli aika haastava, meidän tärkeimmät pelit ajoittuivat
runkosarjan loppuun, ja ne ovat menneet ihan ok. Korona on
ottanut osaa meidän pelaamiseen aika kovalla kädellä, mutta nyt
ollaan voiton puolella. 

Joukkuehenki oli hyvä, se on myös saatu kanavoitua peliin ja sitä
kautta peli ottanut askeleita eteenpäin.

Huonoa oli kauden "repaleisuus" lähinnä koronasta johtuen ja
toisaalta myös IFK:n läsnäolo (evakko) vaikeuttaa ns. normaalin
kauden läpi viemistä. Tosin meillä on yhteiselo kilven kanssa
sujunut todella hyvin, ja olemme pyrkineet jopa löytämään
synergiaetuja tässä vaikeassa tilanteessa.

MITÄ ODOTAT PLAYOFFSEILTA, JA MIHIN BOTNIA KESKITTYY? 
Hienoja matseja. Nyt nähdään miten uusi sarjajärjestelmä toimii.
Paperilla se vaikuttaa todella mielenkiintoiselta. Mennään peli
kerrallaan. puolustus ja sen kehittäminen on tämän hetken
kantava teema

Botnian Puheenjohtaja
Vesa Peräjärvi
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"HIFK NUORENSI              
ROSTERIAAN"

HELSINKI

"SARJAOHJELMA OLI
MEILLE TODELLA

HAASTAVA"

MITEN RUNKOSARJA SUJUI HIFKLTA?
Kuten ennakkoon arvelimme, sarja ohjelma oli meille haastava kuin kohtasimme
ennakkoon vahvoja joukkueita ja vasta sarjan loppupuolella päävastustajiamme. 

Hyvistä otteista huolimatta, tällä oli varmaan osittainen vaikutus pallollisen pelimme
kehittymiseen. Odotuksemme oman pelin kehittymisen ja tulosten suhteen olivat varmasti
korkeammalla haastavasta kauteen valmistautumisesta huolimatta ja päällimmäisenä
tunteena meillä on varmasti hienoinen pettymys. 

Runkosarjan pelit kuitenkin osoittivat, että tulos on pienistä asioista kiinni ja joukkue
sisältää huiman potentiaalin jatkopelejä / -kausia ajatellen. Pelaajia varten tätä hommaa
tehdään ja onkin ilo huomata kuinka paljon meillä on yksilöitä, jotka ovat saaneet
henkilökohtaisia onnistumisia. Aku Ojasen runkosarjan maalikuninkuus lämmittää myös
mieltä.

 
MISSÄ HIFK ONNISTUI

JOUKKUEENA?
Ehkä tuossa edellä tuli mainittua
asioita missä onnistuimme
joukkueena, mutta jos ajatellaan
yleisesti IFK:ta seurana niin on
vaikeaa selittää mitä IFK-laisuus
on, se täytyy kokea itse. 

Stadin Kingit -faniryhmän tuki on
todella tehnyt syvän vaikutuksen
ensimmäisen kauden IFK-laiseen ja
fanien mahtava, varaukseton tuki
tunkee ihon alle. 

Kiitos siitä ja toivottavasti
pystymme tuottamaan hienoja
tuloksia heille vastapalveluksena.

HIFK:n valmentaja
Toni Saukkonen
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Missä HIFK:lla on vielä kehitettävää?
Aina löytyy pelillisiä asioita, joita voidaan
parantaa ja usein ratkaisu löytyy ei
pelillisistä asioista. 

Tietynlaisen haasteellisen kauteen
valmistautumisen vuoksi meidän tulisi
keskittyä enemmän porukan
ryhmäyttämiseen, jonka uskon vahvasti
edesauttavan niitä pelillisiä haasteita, joita
olemme tunnistaneet etenkin kauden
edetessä. Ylipäätään joukkueurheilu on
kuin parisuhde – asioista puhuminen vie
asioita eteenpäin – vaaditaan vain
ympäristö jossa se onnistuu luontevasti.

Mitä odotat playoffseilta?
Urheiluun liittyvä tunne skaala on laaja
suurista pettymyksistä voimakkaisiin ilon   
 hetkiin. Tunteet herättävät kokemuksia ja
elämyksiä. Odotan joukkueilta hienoja
suorituksia niin taktisesti kuin yksilötasolla
ja yllätyksellisyyttä josta on suurimmat
tunteet tehty.

Mihin HIFK keskittyy?
Tiedämme oman potentiaalimme ja
pyrimme keskittymään jatko-otteluissa
siihen, että yksilöt pääsevät nauttimaan
kauden tärkeimmistä peleistä
paineettomasti pelistä nauttien, jota
seuraa väistämättä hyvä tulos.

"STADIN KINGIT TEHNEET 
 TODELLA SUUREN  

 VAIKUTUKSEN"

Mitkä joukkueet pelaavat Finaalissa?
Jos löydämme rentouden peliimme niin
Veiterä – HIFK, jos emme niin Veiterä-
Narukerä.

Sana on vapaa, kerro tässä mistä haluat puhua liittyen Bandyliigaan?
Uusi sarjasysteemi on mielenkiintoinen uudistus, josta jatko kehittämällä saadaan hyviä
juttuja esiin. Käsittääkseni uudistuksen tavoitteena on ollut saada kaikille enemmän pelejä ja
ennen kaikkea mielekkäitä urheilullisia taisteluita. Tässä on toki onnistuttu tietyissä määrin,
mutta jos kauteen käytettävissä oleva aika antaa myöden, olisi myös hienoa päästä
mittaamaan oman joukkueen (puhuttaessa tämän kauden HIFK:n sarjasijoituksesta) tasoa
kärkipään joukkueita vastaan

14
Since 2022



"WP 35 TÄYNNÄ       
NUORTA INTOA" WP 35:N

VALMENTAJA
ILKKA HOFFREN

Ari-Pekka Aho on
pelanut jälleen loistavaa
kautta. 
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Miten kausi on sujunut, ja miten luonnehtisit WP 35:n joukkuetta?
Runkosarja meni ihan odotusten mukaisesti. Oli hyviä pelejä ja oli heikkoja pelejä,
juuri niin kuin nuorilta voi odottaa. Yksikin voitto oli suoranainen ihme.

Mitä hyvää löydät pelaamisestanne?
Hyvää, jos pitää etsiä niin 13 pelaajaa sai tällä kaudella Bandyliigadebyytin ja
pojat ovat saaneet ensi Makua siitä, minkälaista on pelata Bandyliigaa. Yhteensä
tällä kaudella joukkueessa on esiintynyt 28 pelaajaa. 

Mikä on huolestuttanut?
Toisaalta taas monet pelaajat pelaavat 2-3 sarjaa ja se näkyy väsymyksenä eikä
kovin moneen peliin päästy tuoreella jalalla. Pelien sisällä oleva ailahtelevuus oli
ajoittain liian suurta.

Mitä odotat playoffseilta, mihin keskitytte?
Jatkosarjassa pyritään saamaan hyvä neljän ottelun kokonaisuus, playoff-paikasta
ei ole realistista puhua. Saamaan lopussa hyvä kokonaisuus sekä parantaa vielä
lopussa pallollista pelaamista.



UUSI KONSEPTI
 

 
Veiterä, Akilles, Narukerä, Kampparit selviytyivät ylempään jatkosarjaan, jossa
pelataan  yksinkertainen minisarja (3 ottelua) niin että runkosarjan maalit ja
pisteet jäävät voimaan.  Kaksi parasta joukkuetta saavat kaksi kotiottelua, muut
yhden.                                                  

 

Ylempi loppusarja

                                                  

JPS, Botnia, Oulun Luistinseura, Helsingin IFK , WP 35 jatkavat alemmassa
jatkosarjassa,    jossa myös pelataan yksinkertainen minisarja. Runkosarjan kaikki
pisteet ja maalit nollataan, mutta viitonen eli JPS saa 3 lähtöpistettä, Botnia 2 ja
OLS yhden lähtöpisteen.                           

 

 

Alempi loppusarja

                                                                         

Jatkosarjojen jälkeen jatketaan puolivälierillä, jotka pelataan niin että ylemmän
jatkosarjan kolmonen kohtaa alemman jatkosarjan kakkosen (ottelu A) ja ylemmän
jatkosarjan nelonen kohtaa alemman jatkosarjan ykkösen (ottelu B).                                                         

 
 

Puolivälierät

                                                                         

Ylemmän jatkosarjan kaksi parasta joukkuetta menevät suoraan välieriin. Välierissä
ylemmän jatkosarjan ykkönen kohtaa voittajan ottelusta B ja ylemmän jatko-sarjan
kakkonen voittajan ottelusta A. 

 

Välierät

                                                                         

Välierien häviäjät pronssiotteluun (11.3.)
 

Pronssiottelu

                                                                         

Välierien voittajat finaaliin (12.3.).        
 

FINAALIOTTELU
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VALITETTAVASTI EMME SAANEEN OLS:N VALMENTAJA TIMOVALITETTAVASTI EMME SAANEEN OLS:N VALMENTAJA TIMO
TIUSASTA KIINNI, HAASTATTELUA VARTENTIUSASTA KIINNI, HAASTATTELUA VARTEN

KRISTALLIPALLO?
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TOIVOMME ETTEI KUKAAN SUUTU VEIKKAUKSESTAMME, TÄMÄ ON YKSI MAHDOLLISUUS USEAN MUUN JOUKOSSA :-)




