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Tämän mahdollisuuden ta-
kana on pitkälti asiaa innolla
ja taidolla hoitanut torniolai-
nen Hannu Alamäki Ylimäen
Liikenteestä. Hän on organi-
soinut ja hoitanut kaikki mat-
ka- sekä lippujärjestelyt. To-
della edullisen pelipaketin
hankkineen ainoaksi huoleksi
jää siirtyä linja-autosta jäähal-
liin varatuille istumapaikoille,
kannustaa Kärpät voittoon ja
ottelun jälkeen nousta saapu-
mispaikalta takaisin autoon.
Paluumatkalla on sitten vielä
hyvää aikaa samanhenkisen
porukan kanssa käydä se tär-
keä jälkipeli.

Viime lauantain otteluun
autojen ohjaimissa olivat Han-
nun lisäksi Jukka Alakokkare,
Pekka Wolf ja Jenni Hirsikan-
gas. Kahden bussin osalta mat-
ka alkoi jo aamulla ja oli sa-
malla junioreiden syyskauden
päätös- ja kannustusreissu, jo-
hon kuului oma ottelu päiväl-
lä ja illalla huippuottelun seu-
raaminen. Tornion IHC:n -91
syntyneet ottivat mittaa Hau-
kiputaan Ahmoista ja Lämäri-
en -90 syntyneet luistelivat Ou-
lunsalon KiekkoKettuja vas-
taan. Kärppävalmentaja Reijo
Ruotsalainen oli hienosti va-
rannut kiireistä aikaansa Lä-
märien junnuille esittelemällä
Raksilan peliareenaa ja kerto-
malla tietysti kiekkoilusta tuon
ikäiselle sopivalla tavalla.

Luulajan
reissuista alku

Urheiluhenkinen Hannu on
itse ollut enemmänkin hiihto-
miehiä. Jääkiekkokuvioissa
sen sijaan on ollut koko perhe
kolmen lapsen myötä jo vuo-

sikausia joko pelaajan, val-
mentajan, joukkueenjohtajan
tai huoltajan ominaisuudessa.

– Kun Kärpät putosi diva-
riin niin porukka halusi kuiten-
kin päästä katsomaan tasokas-
ta peliä. Myllyksen Jarmo oli
silloin yksi suurin kiinnostuk-
sen kohde Luulajan joukkuees-
sa sekä tietysti ne monet muut
ruotsalaisjoukkueiden suoma-
laispelaajat, jotka tulivat Luu-
lajaan vierasottelua pelaa-

Raksilan hornankattilassa on imua
Neljä linja-autollista väkeä suuntasi lauantaina Kemi-Tornio alueelta seuraamaan

miten koko Pohjois-Suomen oma Kärppä-lauma pyörittelee liigan ykköstä ja Etelä-
Suomen ylpeyttä narripaitaisia Jokereita. Fanikansa autoissa oli pienoismalli koko
täpötäydestä Raksilan hornankattilasta. Lätkä sytyttää niin nuoren kuin vanhan,
miehen kuin naisen ikään, ammattiin ja koulutukseen katsomatta. On hienoa, että
näitä tämän päivän gladiaattoreiden esityksiä lähdetään säännöllisesti seuraamaan

yli sadan kilometrin säteellä Ouluun joka otteluun.

n.900 henkeä. Tämä kerta on
varmaan runkosarjapelien en-
nätys, mutta kunhan mennään
playoffs-peleihin niin eiköhän
taas väki lähde liikkeelle ja
pääsemme yli 2000 kävijän.

Yhteistyö
pelannut hienosti

Juha Junnohan on sanonut,
että Kärpät on koko Pohjois-
Suomen joukkue ja sen huo-
maa hyvin näidenkin autojen
matkaajia jututtaessa tai heidän
keskusteluaan kuunnellessa.
On upea juttu, että SM-liigan
lähin pelipaikka on Oulussa
eikä Jyväskylässä, niin kuin se
oli vielä joku vuosi sitten.

Pohjoisen Suomen oman

– Kiitokset näiden pelimat-
kojen onnistumisesta on annet-
tava ehdottomasti Kärppä-joh-
dolle Juha Junnolle, Hanna-
Kaisa Lyytikäiselle ja kaikille
Kärppä-toimiston tytöille, jot-
ka ovat olleet erittäin hyviä yh-
teistyökumppaneita ja tulleet
hienosti meitä vastaan lippuva-
rausjärjestelyiden osalta niin,
että kaikki toimii sujuvasti,
kiittelee Hannu.

Systeemi toimii
Peliin mennään milloin pik-

kubussilla ja milloin jopa nel-
jällä linja-autolla niin kuin tä-
nään. Bussiin nousee väkeä
laajalta alueelta - kaukaisim-
mat tulevat Tornion lähtöpis-
teeseen jopa Ylitorniolta saak-
ka ja viimeiset nousevat kyy-
tiin Kuivaniemestä eli yli sa-
dan kilometrin matkalta. Ih-
misten kiinnostus eri pelejä
kohtaan vaihtelee ottelukohtai-
sesti vastustajasta riippuen.
Tietysti sitten on niitä, jotka
kulkevat lähes joka pelissä.
Hannun mielestä on hyvä, että
porukka jakaantuu näin laajal-
le alueelle.

Hannun organisoima sys-
teemi on osoittannut toimivuu-
tensa tiukassakin aikataulussa.
Kun ennakkovaraukset on teh-
ty ja lähtö on tapahtunut Tor-
niosta sekä Kemin ja Simon
porukka on noussut mukaan,
aloitetaan rahastus. Matkan
varrella rahastaja vaihtaa autoa
ja kun rahastuksen jälkeen tar-
kistetaan tarvittavien lippujen
määrä, jonka Hannu ilmoittaa
lippukassalle.

Rahastajan hommia  ovat
hoitaneet mm. Johannes Mäki-
kallio ja Jukka Nahkiaisojan.
Päättyneen syyskauden niitä
on hoitanut myös lukiolainen
Riina Ikonen  Keminmaasta. –
Oma kipinäni jääkiekkoon syt-
tyi kahdeksannella luokalla,
kun kaveri innosti mukaan kat-
somaan peliä. Joku pelissä vie-
hätti niin, että sillä tiellä ollaan
ja pelaan itsekin lätkää Kari-
haaran Tenhossa, kertoilee Rii-
na. – Nyt on tullut käydyksi
melkein joka pelissä. Ennen
peliä Riina veikkasi tiukkaa

matsia, mutta Kärppien voit-
toa. Paluumatkalla saattoikin
sitten vain todeta, ettei aina voi
voittaa, mutta loppuottelussa
näytetään kaapin paikka, kun
kaikki pelaajat ovat mukana.

Ahkerimmat
kävijät

Mitään henkilötilastoja
Hannu ei ole pitänyt kävijöis-
tä, mutta kuitenkin vuosien
varrella on tullut tutuksi joita-
kin erittäin ahkeria kävijöitä.
Näistä ehkäpä Jukka Nahki-
aisoja teki viime vuonna ennä-
tyksen käymällä joka pelissä,
mutta on muitakin lähes sa-
manvertaisia. Esimerkiksi Si-
mosta Risto Pitkänen poikan-
sa Rikun kanssa ja Pekka Pyö-
rälä poikansa Antin kanssa
Keminmaasta.

Pyörälän ”miehet” tunnus-
tavat että kiekkoilija Mika
Pyörälä on jotain kaukaista
sukuakin, mutta peleissä käy-
dään kuitenkin sen vauhdik-
kuuden ja mielenkiintoisuuden
vuoksi ja linja-autokyyti tarjo-
aa helpon ja edullisen tavan
toteuttaa toiveensa. Vaikka
Antti-poika pelaa itse jalkapal-
loa Karihaaran Visassa niin
kiekko kiinnostaa ja usko
Kärppien voittoon on luja.

Risto puolestaan kertoi kul-
keneensa poikansa Rikun (11)
kanssa kolme vuotta niin usein
kuin työn puolesta vain onnis-
tuu. Riku pelasi kiekkoa alle
kouluikäisenä kolme vuotta
Lämäreissä ja Risto luisteli
kaukalopallon perässä. Kipinä
jääkiekkoon iski armeija-aika-
na Oulussa, kun kuljettiin
Kärppien liigapeleissä. Tämä
matkanjärjestely on tosi loista-
va ja luotettava homma lapsia
ajatellen. Pojan on voinut lait-
taa Hannun kyytiin silloinkin,
kun itse ei ole päässyt.

– Pelin seuraaminen hallis-
sa on aivan eri asia kuin telk-
karista katsominen. Raksilan
tunnelma on jotain sellaista,
jota ei voi kokea mitenkään
muuten kuin olemalla itse sen
keskellä. Vieraspelit seurataan
teksti TV:stä ja kuunnellaan ra-
dioselostusta.

– Kärpät on liigan nopein
joukkue ja kolme liigan paras-
ta ketjua. Kun ne saa hengen
ja tempon päälle, ei niitten pe-
rässä pysy kukaan ja se on tun-
nustettu muuallakin. Kunhan
nyt pysyisivät neljän parhaan
joukossa että saataisiin tärkeä
kotietu eka peliin. Uskon että
mitaleilla ollaan ja vieläpä lop-
puottelussa.

Lähtölaukaus
pikkujouluun

Hannun mukaan kävijöiden
ikähaarukka on alle kouluikäi-
sestä jopa yli 80 ikäisiin. Vart-
tunutta porukkaa kulkee hyvin
runsaasti. Myös naisväkeä on
liittynyt entistä enemmän mu-
kaan.

Matkalaisten joukossa on
isiä poikien tai tyttöjen kans-
sa, äitejä poikien tai tyttöjen
kanssa, pappoja lastensa ja las-
tenlastensa kanssa. On poika-
porukoita ja tyttöporukoita,
aktiivipelaajia ja entisiä aktii-

veja sekä työporukoita.
Lapin Palvin koko henki-

lökunta oli työntekijöiden
aloitteesta aloittamassa pik-
kujouluiltansa huippukiek-
koilun tunnelmissa ja jatkoi
iltaansa jouluillallisen mer-
keissä ottelun jälkeen Kemis-
sä.

Kärppien
nousupeli paras

Paras reissu tähän men-
nessä tulee Hannulta mietti-
mättä. – Ehdottomasti, kun
Kärpät lopulta voitti Pelican-
sin ja nousi liigaan. Tunnel-
ma oli sanoinkuvaamattoman
mahtava täpötäydessä hallis-
sa, kun joukkue kiersi kent-
tää ja kiitti yleisöä. Siellä oli
käsittämättömän huikea tun-
nelma, kuvailee Hannu.

– Ihmiset on näistä reis-
suista tykänneet ja juuri se
miten helppoa se on ollut. Ei
tarvi lähteä autolla ajamaan
usein hankaliinkin keleihin,
kova pakkanen tai liukkaat
kelit, vesi tai räntäsade. Tiel-
lä saa aina pelätä hirviä. Eikä
tarvi jonottaa lippuja, kun
kaikki on valmiiksi varattu ja
liput jaetaan autossa käteen.
Lopuksi Hannun kiitokset
matkustajille lyhyin peliana-
lyysein:

– Tämä Jokeripeli oli hyvä
ja tilanteita oli – lopputulos
olis voinu toisenlaisella on-

Päivän huippuhetkiä lätkä-
matsin tauolla pieni hodari-
välipala. – Hauska päivä,
Haukiputaalla oli peli Ahmo-
ja vastaan, puoli kymmenel-
tä lähettiin Tornion Palosaa-
resta, sanoo kuusi vuotta
kiekkoa pelannut –91 synt.
maalivahti Eetu Viita.

– Kyllä joka kerta rahastuksen jälkeen jännittää, että tuli-
ko nyt varmasti oikea määrä lippuja, ettei vain kukaan jää
ilman, sanoo Riina, joka tässä rahastaa pikkujoulumatka-
laisten vetäjää Lapin Palvin toimitusjohtaja Juha Rönkää.

Riina Ikonen, Antti Frantti ja Juho Mykkälä seurasivat pe-
liä hyvillä mielin, vaikka Kärpillä ei tällä kertaa maalihana
auennut ollenkaan - ja se on harvinaista liigan parhaalta
maalintekijäjoukkueelta.

Pekka ja Antti Pyörälä ovat kulkeneet peleissä ahkerasti ja
pitävät lätkästä sen mielenkiintoisuuden ja vauhdin vuoksi.
Onhan se mukava nähdä huippukiekkoilua!

Risto ja Riku Pitkänen laittoivat punaisena vilkkuvat sarvet
päähän.– Kun poistivat punalampun maalin takaa niin pi-
täähän sitä jossain vilkuttaa kun maaleja ropisee!

– Kärpät, Kärpät!! Rytmikäs, korvia huumaava huuto iskee
korvien rumpukalvoihin ja pyörii kuin hornankattilassa.
Raksilan 7600 katsojaksi ilmoitettu virallinen luku tarkoit-
taa, että halli on täynnä viimeistä nurkkapaikkaa myöden
ja todellinen katsojamäärä on jotain vielä enemmän.

– Näiden matkojen onnistumisesta pitää antaa suuri kiitos
Kärppä-johdon Juha Junnolle, Hanna-Kaisa Lyytikäisel-
le ja kaikille Kärppä-toimiston tytöille  joustavasta vas-
taantulosta kaikessa lippuvarausjärjestelyjen suhteen.
Olemme saaneet liikkeelle merkittävät joukot kaikenikäi-
siä kiekosta kiinnostuneita Lounais-Lapin alueelta, kiitte-
lee organisoinnin pääarkkitehti Hannu Alamäki.

liigajoukkueen pitäminen on-
nistuu laaja-alaisella yhteis-
työllä. Oulun Kärppien orga-
nisaatio on onnistunut säilyttä-
mään tämän symbioosin lois-
tavasti ja yhtenä esimerkkinä
on näiden etäisten alueiden
huomioiminen. Yleisö tarvit-
see joukkueen ja joukkue tar-
vitsee yleisöä. Kiinnostuksen
siemen on laitettu itämään
mahdollisimman laajalle alu-
eelle. Koko muu Suomi voi
vain kateellisena katsella, kun
Raksilan hornankattila kerta
toisensa jälkeen lyö pöytään
kierroksen suurimmat katsoja-
luvut. Sopivan kokoinen halli
takaa tiiviin tunnelman ja mak-
simaalisen tuen kotijoukkueel-
le.

maan, kertoo Hannu. – Sinne
on vieläkin ennätysreissu vä-
kimäärän suhteen, kun kym-
menellä bussilla ja n. 500 hen-
gen porukalla startattiin yhteen
Eurooppa-liigan matsiin.

– Ouluun matkat kääntyi-
vät, kun Kärppien liigaan nou-
su alkoi häämöttää. Karsinta-
pelejä jo käytiin katsomassa ja
nyt kolme vuotta on kuljettu
joka pelissä vaihtelevan väki-
määrän kanssa. Vuositasolla on
ollut noin 1800 kävijää ja tänä
syksynä on ollut mukana jo

nella olla aivan jotain muuta.
Seuraava reissu meillä on taas
parin viikon päästä lauantaina,
kun Blues tulee Ouluun ja tam-
mikuussa jatketaan ensin Tap-
para 5.päivä sunnuntaipeli ja
Lukko 9.päivä torstaipeli.

Oli mukava nähdä miten
pelin tuloksesta riippumatta
väki tyytyväisin mielin yksitel-
len Hannua kiittäen poistui au-
tosta. – He tulevat varmasti
toisenkin kerran!

Kuvat ja teksti
Kari Heikkilä, Tornio

Lounais-Lappi lätkässä kiekkoon
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