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Vuonna 1986 joukko rakentajateekkareita perusti Otaniemessä jääkiekko-
joukkueen, jonka nimeksi tuli RT-Kiekko. Pipolätkästä alkanut liikunta-
harrastus muuttui samalla satunnaisesta pelailusta säännölliseksi harras-
tamiseksi. Emme osanneet tuolloin arvata, miten tiiviiksi ja pitkäikäiseksi 
tämä harrastus tulisi muodostumaan. 

RT-Kiekko on pelannut nämä 30 vuotta jääkiekkoa sekä kotimaassa 
että ulkomailla. Olemme olleet mukana pääkaupunkiseudun harras-
tejääkiekossa vuodesta 1988 alkaen, ensin Skop-liigassa ja sen jälkeen 
Harrasteliigassa. Lisäksi yhdellä kaudelle pelasimme Harrasteliigan rin-
nalla myös ikämiessarjaa. Olemme osallistuneet lukuisiin turnauksiin 
Suomessa ja käyneet myös ulkomailla pelaamassa. 

Jääkiekkoharrastuksesta tuli paljon enemmän, mitä alkuun osasimme 
odottaa. Tuolloin 1980 luvun puolivälissä harrastejääkiekko oli pienimuo-
toista ja harvojen herkkua. Pääkaupunkiseudullakin säännöllistä sarjatoi-
mintaa pelasi kymmenkunta joukkuetta. Nyt sarjatoiminta on aktiivista 
ja erilaisia turnauksia on niin paljon, että niistä voi valita mieluisimmat. 
Ulkomailla pelaaminen ei käynyt edes mielessä 30 vuotta sitten. 

Harrastajien määrä on myös yllättänyt. Sarjapelejä on joukkuees-
samme ollut pelaamassa 94 pelaajaa, ja tämän päälle tulee vielä pitkä 
lista nimiä, jotka ovat olleet mukana vain turnauksissa tai harjoituksissa. 
Ja koko ajan tulee lisää. Näistä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
kaikki ovat rakennusalan ammattilaisia ja suurin osa rakennusalan kor-
keakoulutusta saaneita. 

Jääkiekkoharrastuksen lisäksi golf on ollut kesäisin yhdessä tekemisen 
muoto. Liikunnan lisäksi RT-Kiekon piirissä on syntynyt lukuisia ystä-
vyyssuhteita. Pukukopissa on myös keskusteltu valtavasti rakentamisesta 
ja siellä on saatu lukuisia teknisiä neuvoja ja alustettu monia kauppoja ja 

liikesuhteita. Liikuntaharrastuksesta tuli siis paljon enemmän kuin vain 
jääkiekkoseura.

Tämän pitkäkestoisen ja antoisan toiminnan ytimenä ovat tietysti seu-
ran jäsenet, jääkiekkoa rakastavat rakennusinsinöörit. Olemme iloisia kai-
kista joukkueen toiminnassa mukana olleista henkilöistä, jotka ovat per-
soonallaan tuoneet oman osuutensa meille tärkeään yhteisöön. Olemme 
vuosien aikana saaneet paljon tukea rakennusalan yrityksiltä, mistä 
olemme erittäin kiitollisia. 

Meillä on myös faneja, siis ystävien ja perheenjäsenten lisäksi aina-
kin yksi. Rakennustiedon pitkäaikainen toimitusjohtaja Markku Salmi on 
tunnustanut olevansa RT-Kiekko fani. Olemme tästä erityisen kiitollisia.

Päätimme juhlistaa 30-vuotista taivaltamme kokoamalla juhlajulkai-
sun muotoon tärkeimmät tapahtumat matkan varrelta. Olemme koonneet 
tähän julkaisuun muistorikkaimmat tapahtumat 30 vuoden ajalta, mutta 
varmasti monta hauskaa ja värikästä tilannetta on jo unohtunut ja puuttuu 
näiltä sivuilta. Samalla mukaan on ehkä tullut joitakin harrastejääkiekon 
kehittymiseen liittyviä tapahtumia, joita ei ole muualla julkaistu. 

Lopuksi haluamme kiittää kaikkia joukkuettamme matkan varrella 
tukeneita tahoja. Heidän ansiostaan tämäkin juhlakirja on nyt käsissäsi.

RT-Kiekko 30 vuotta - alkusanat

Riemukkaita ja kiinnostavia lukuhetkiä toivottaen

1.12.2016
RT-Kiekko hallitus

Mika Lautanala, Timo Rautanen, Mika Savolainen
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Kohottaminen pakotti  
ostamaan varusteet
RT-Kiekon perustamisen taustalla on muutamien innokkaiden rakentajateekkareiden ulkojäillä 
yli kolmekymmentä vuotta sitten alkanut ”höntsäkiekko”. Kiekon kohoaminen jään pinnalta 
johti varusteiden ostamiseen. Aktiivisen ydinryhmän liikunnan ilo johti yhdistyksen perustami-
seen vuonna 1986. Loppu on pala suomalaisen harrastejääkiekon historiaa.

Alkuräjähdyksen jälkeen pöly laskeutui ja vuonna 1986 perustettiin RT-Kiekko ry. Tätä ennen 
joukko innokkaita urheilullisia ja lahjakkaita rakentajateekkareita oli käynyt ensin ulkojäillä pipo-
lätkää pelaamassa. Sitten syksyllä 1983 Hannu Podduikin organisoi jäävuoron Pirkkolan jäähallista, 
missä käytiin pelaamassa höntsäkiekkoa kerran viikossa. Homma toimi tuolloin yksinkertaisella 
tavalla. Hannu keräsi joka jäävuoron päätteeksi maksun paikalla olleilta jakamalla vuoron hinnan 
paikalla olleiden lukumäärällä ja hoiti vuoron maksun.

Varusteiden hankintaan 
vauhdin ja vaarallisten 
tilanteiden kautta 

RT-Kiekko siirtyi ”oikean” jääkiekon pariin suu-
rin piirtein samaan aikaan kun Tsernobylissä 
räjähti. Keväällä 1986 innostus ja taidot olivat 
kehittyneet niin paljon, että jotkut alkoivat osata 
kohottaa kiekkoa, joka tietysti osui kipeästi sää-
reen. Ostettiin polvisuojia ja hanskoja. Kun 
Peltolan Tapani törmäsi toisen pelaajan kanssa 
siniviivalla ja löi päänsä jäähän niin, että taju 
lähti, joukon fiksuin päätti ostaa myös kypärän. 
Tästä innostuneena Timo “Grant” Rautanen 
ehdotti, josko ryhdyttäisiin pelaamaan oikeata 
kiekkoa. Housut ostettiin käytettyinä PUSsilta, 
ja alkoi vilkas liikenne kevään alennusmyyn-
neissä varusteita hankkien. Into oli niin kova, 
että toukokuulle otettiin lisävuoro Matinkylästä, 
kun Pirkkolan vuoro loppui huhtikuussa. 

Rakennustiedon tuella  
ensimmäiset pelipaidat  

Nousseiden kulujen myötä oli panostettava 
varainhankintaan ja oli tarpeellista perustaa ry. 
Yhdistyksen perustajat olivat Timo Rautanen, 
Juha-Matti Mäntylä ja Veli-Antti Hakala.  
Samoihin aikoihin saatiin ensimmäiseksi tuki-
jaksi Rakennustieto, joka sponsoroi joukkueelle 
pelipaidat. Saadusta taloudellisesta tuesta riip-
pumatta todettiin, että RT-Kiekko olisi hieno 
nimi joukkueelle.

Seuraavana tärkeysjärjestyksessä oli tietysti 
logon suunnittelu. Pohjoisamerikkalaisen NHL-
seura Boston Bruinsin logoa erehdyttävästi 
muistuttava versio valittiin mukana olleista 
vaihtoehdoista saunaillan tiiviiden keskustelu-
jen tuloksena. Logon suunnittelussa panostet-
tiin vähemmän taiteelliseen osaamiseen, mutta 
välineet olivat viimeistä huutoa. Logo piirret-
tiin Pöysälä & Sandbergin CAD ohjelmistolla, 
joka pyöri todennäköisesti IBM merkkisessä 
isossa tietokoneessa. Ohjelmisto oli parasta mitä 
tuolloin 1980 -luvun puolivälissä markkinoilta 
löytyi.

Kari Kuittisen avausmaalin 
kautta Skop-liigaan
Tietysti piti löytää myös vastustajia, joita vastaan 
pelata. Ensimmäinen harjoitusottelu pelattiin 
Nitro-Teamiä vastaan 7.5.1986 Matinkylän jää-
hallissa. Hämmästykseksemme voitimme otte-
lun luvuin 11-6. Ottelun ja RT-Kiekon ensim-
mäisen maalin teki Kari Kuittinen. 

Pääkaupunkiseudulla oli tuohon aikaan 
Skop-liiga nimellä pyörinyt sarja, johon haimme 
mukaan. Alkuun hakemuksemme tyrmättiin, 
koska emme olleet työpaikkajoukkue. Ilmeisesti 
muissa joukkueissa pelättiin, että meiltä tulee 
koko TKK:n kiekkoileva nuoriso ja kovatasoi-
sia pelimiehiä sotkemaan harrastepohjalla ole-
vaa sarjaa.

Koska into pelaamisen oli kova, niin haas-
toimme Skop-Liigan joukkueita harjoitusot-
teluihin. Pelasimmekin kaudella 1986-1987 
yhteensä 13 harjoitusottelua ja seuraavallakin 
kaudella kymmenen. Useimmiten vastustajan 
nimi oli Morrison. Lieneekö vähemmän ylivoi-

mainen menestys noissa otteluissa ratkaissut, 
kun syksyllä 1988 pääsimme lopulta mukaan 
Skop liigaan. Tarina RT-Kiekon matkasta suo-
malaisen harrastekiekon kermaan oli saanut 
alkunsa.

Kaikki alkoi  
pipolätkästä

Upouudet pelipaidat ja innokkaat pelaajat, RT-Kiekon alkutaipaleelta. Alussa mailatkin olivat puuta. Kuvassa eturivissä 
vasemmalta Hannu Podduikin, Erkki Hassinen, Mika Härkönen, Timo Rautanen, Pekka Vikkula, Kari Konschin, Juha-Matti 
Mäntylä, ja takarivissä vasemmalta Mika Lautanala, Veli-Antti Hakala, Petri Mattila, Mika Koskelo, Mikko Sarasjärvi, Urpo 
Karesniemi, Olli Muroke, Jyrki Poikonen, Tuomo Talvitie, Jyrki Jalli ja Olli Heikkinen.



98

Sarjakiekkoilu alkoi  
SKOP-liigassa
Kaksi vuotta yhdistyksen perustamisen jälkeen alkoi RT-kiekon 
taival virallisissa sarjoissa. Silloisessa ”puulaaki”-sarja SKOP-lii-
gassa joukkue pelasi ensimmäisen liigaottelunsa lokakuussa 1988. 
Sarjassa pelanneet entiset SM-tason pelaajat näyttivät kaapin 
paikan Taxeja vastaan pelatussa sarjaottelussa.

Ensimmäisessä liigaottelussa Myllypuron jäähallissa 12.10.1988 
vastaan tuli Kansallis-Osake-Pankin joukkue KOP. Odotimme tuota 
suurta ottelua jännityksellä. Ottelu alkoi kuitenkin loistavasti, kun 
RT avasi maalitilin jo ensimmäisessä vaihdossa 48 sekunnin pelin 
jälkeen. Petri Mattila laukoi siniviivalta maalia kohti, missä Mika 
Lautanala yritti ohjata kiekkoa. Laukaus oli kuitenkin niin voima-
ton, että kiekko ei kimmonnut lavasta vaan pysähtyi lapaan. Mika 
siirsi kiekon maalin vasemmalle sivulle ja laittoi sen tyhjään maa-
liin ohi laukausta voimakkaasti vastaan tulleen maalivahdin. KOP 
tasoitti pelin ajassa 5.11, mutta sen jälkeen RT teki neljä maalia ja 
ensimmäisestä ottelusta kirjattiin voitto 5-1.

Ensimmäinen voittoputki oli kahden ottelun 
mittainen
RT-Kiekon ensimmäistä voittoputkea ei tarvinnut odottaa toista otte-
lua pidemmälle. Nyt vastustajana oli liigan “isäntä” Skop, yksi liigan 
menestyjäjoukkueista. Tiukan väännön jälkeen RT voitti 5-4. Jyrki 
Jalli ja Mika Härkönen tekivät kumpikin kaksi maalia. Voittoputki 
päättyi siihen ja seuraavaa voittoputkea piti odottaa kauden kahteen 
viimeiseen otteluun, joista tuli taas voitot. Hienon alun jälkeen tuli 
siis arki vastaan ja koko kauden saldo oli viisi voittoa, kaksi tasape-
liä ja kahdeksan tappiota. Omassa kuuden joukkueen alkulohkos-
samme olimme lopulta neljänsiä. 

Sarjajyrät näyttivät  
pelaamisen mallia

Kuudennessa pelissä vastaan tuli Taxien jouk-
kue. Olimme hävinneet sitä ennen pari peliä niu-
kasti ja pelanneet yhden tasapelin. Luotto omiin 
kykyihin oli edelleen korkea. Taxiakin vastaan 
aloitimme maalinteon, ajassa 2.24 menimme 
1-0 johtoon. Esa Landström syötti maalille ja 
Mika Lautanala otti kiekon haltuun hienolla 
rintakuoletuksella ja lapioi kiekon rystyltä maa-
liin. Esan syöttö taisi olla tarkoitettu laukauk-
seksi, mutta se osui suoraan Mikaa rintaan ja 
RT logoon. Tämän jälkeen tuli pelissä kuiten-
kin realiteetit vastaan ja loppupelin aikana RT:tä 
vietiin. Maaleja tuli tasaiseen tahtiin, ja loppu-
tulos oli Taxeille 5-19. Taxien joukkue oli mate-
riaaliltaan kovin ylivertainen meihin verrat-
tuna. Joukkueesta kuitenkin vielä kaksi pelaajaa 
oli ylitse muiden, Pentti Hiiros teki kahdeksan 
maalia ja syötti viisi, ja Henry Leppä teki kolme 
ja syötti kahdeksan maalia. Henry Leppä on 
pelannut yli 400 SM sarjan peliä ja toistasataa 
maaotteluakin. Myös Pentti Hiiroksella on taka-
naan pitkä ura SM sarjassa ja hän oli vielä edel-
lisellä kaudella jäähdytellyt ykkösdivisioonassa. 
Saimme siis hyvän oppitunnin jääkiekosta.

Pipot  
vaihtuivat  
kypäriin

Skopliiga 1988-1989

Lohko A

Skop   15 10 0 5 94 - 21  0
Wanhat Kissat 15 8 2 5 90 - 64  18
Pilotit   15 8 1 6 85 - 61  17

RT-Kiekko  15 5 2 8 51 - 74  12
Hurut    15 4 1 10 69 - 104 9
KOP   15 2 0 13 53 - 114 4

Lohko B

HeSa   14 10 2 2 78 - 38  22
Taxi-Diesel  14 10 1 3 92 - 60  21
Poliisit  14 9 2 3 95 - 42  20

Morrison  14 4 1 9 51 - 85  9
Zoom   14 4 0 10 42 - 87  9
Uusi Suomi  suljettu sarjasta
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Eilakaisla ratkaisijan asemassa
RT-Kiekossa on vuosien saatossa kiekkoillut lähes sata pelaajaa. Moni pelaaja on saanut jouk-
kueessa aivan uuden kutsumanimen, mutta myös kokonaisia hyökkäysketjuja on kutsuttu omilla 
nimillään. Yksi näistä on vailla vertaa - Eilakaisla.

Yksi RT-Kiekon värikkäimmistä ja dramaattisimmista peleistä pelattiin heti toisella kaudella. 
Tämän ottelun sankari oli Eilakaislana tunnettu hyökkäystrio. RT oli kotijoukkue ja vastustajana 
7.12.1989 pelatussa ottelussa oli Helsingin Sanomien joukkue HeSa.

Noihin aikoihin omia palvelujaan markkinoi näkyvästi yksi Suomen ensimmäisistä henkilöstö-
vuokraus yrityksistä, Eilakaisla Oy,  joka välitti silloin lähinnä sihteereitä tilapäisiin tarpeisiin. Tämä 
innoitti antamaan lempinimen vakioketjullemme Tero Hemiö - Hannu Podduikin - Kari Kuittinen, 
jonka kaikki jäsenet olivat alle 70 kiloisia järkäleitä.

Erotuomarit väärällä hallilla

Ottelu oli siirretty poikkeuksellisesti Pirkkolasta 
Oulunkylän jäähalliin, mutta tieto ei ollut 
kulkeutunut tuomareille, vaan he menivät 
Pirkkolaan. Kun alkuverryttelyn aikana tuoma-
reita ei alkanut näkyä, heräsi epäilys, olisivatko 
he mahdollisesti väärässä paikassa. Elettiin 
aikaa ennen kännyköitä, joten vahtimestarin 
kopista käytiin soittamassa Pirkkolan jäähal-
liin ja siellähän tuomarit olivat. He lähtivät kui-
tenkin heti ajamaan kohti Oulunkylää ja ottelu 
alkoi siksi pahasti myöhässä. Tuolloin ottelui-
den peliaika oli 2 x 20 minuuttia, joten arve-
limme ehtivämme nippa nappa pelata ottelun 
kokonaan.

Tunteet kuumina ”väärästä” 
vihellyksestä

Toisen erän alussa olimme tasoittaneet tilan-
teeksi 3-3. Erän puolivälissä HeSa kuitenkin 
meni johtoon. Seuraavassa vaihdossa puolustaja 
Aleksi Rotko nousi oman maalin takaa vauh-
dilla HeSan pelaajan kahvatessa voimakkaasti. 
Aleksi kaatui, ja tuomari nosti käden ylös jää-
hyn merkiksi, jolloin maalivahtimme Timo 
Rautanen lähti luistelemaan kohti vaihtoaitiota 
kuudennen kenttäpelaajan jäälle saamiseksi. 
Kiekko kuitenkin karkasi Aleksilta hänen kaa-
tuessaan ja sen nappasi HeSan pelaaja. Mutta 

vihellystä ei kuulunut, ja HeSan pelaajalla oli 
hämmästyksestään huolimatta helppo työ pistää 
kiekko tyhjään maaliin. Tuomari olikin anta-
massa jäähyä Aleksille mailasta kiinni pitämi-
sestä. Tuossa kohtaa Timppa hiiltyi kunnolla, ja 
sai palkinnoksi 10 minuutin käytösrangaistuk-
sen. Tilanne ajassa 31.21 oli Hesalle 5-3. 

Eilakaisla liekeissä 
loppuminuuteilla
Suuri koettu vääryys nosti tietysti RT:n taistelu-
tahtoa. Eilakaisla ketju oli jo tehnyt yhden maa-
lin ensimmäisessä erässä, mutta nousi todella 
esiin tämän jäähyn jälkeen. Ensin ajassa 35.01 

Tero Hemiö kavensi, ja sitten ajassa 37.52 Hannu 
Podduikin tasoitti pelin.

Tässä kohtaa alkoi jäävuoro olla jo lopussa 
pelin alun myöhästymisen takia. Peliä kui-
tenkin jatkettiin, ja aloitus oli RT:n päädyssä. 
Vahtimestari alkoi jo availemaan luukkuja, 
mutta HeSan pelaajat vaativat, että yksi aloitus 
olisi vielä saatava pelata. Heillä oli tasoitusmaa-
lin jälkeen ollut vahva painostus, ja he uskoi-
vat saavansa vielä mahdollisuuden voittomaalin 
tekemiseen, kun aloituskin oli RT:n päädyssä. 
Vahtimestari antoi periksi, ja tuomari pudotti 
kiekon jäähän. Eilakaisla onnistui purkamaan 
kiekon HeSan päätyyn ja siellä Tero Hemiö löi 
kiekon maaliin ajassa 39.10. Samalla vahtimes-
tari avasi luukut ja peli loppui 50 sekuntia ennen 
koko peliajan täyttymistä. RT-Kiekko oli voitta-
nut trillerin luvuin 6-5.

Raamikkaalla 
hyökkäysketjulla 
oma nimi

Eilakaislan sentteri Hannu Podduikin toinen vasemmalta. Vas. Esa Landström ja oikealla Petri Nieminen sekä Mika Härkönen.
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12 joukkueen Skop-liigasta 47 
joukkueen Harrasteliigaan
RT-Kiekon 30-vuotisen taipaleen aikana lajin harrastajamäärä on moninkertaistunut.  
Skop-liigassa pelasi RT-Kiekon neitsytkaudella 12 joukkuetta. Päättyneellä kaudella 2015-2016 
pääkaupunkiseudun “ilta kevyt” harrasteliigaa tahkosi RT-Kiekko mukaanlukien peräti 47 
joukkuetta.

RT-Kiekko aloitti sarjapelit Skop-liigassa kaudella 1988-1989. Sarjassa oli silloin 12 joukkuetta 
kahdessa kuuden joukkueen lohkossa. Jo sarjan alussa Uuden Suomen joukkue suljettiin sarjasta, 
koska he eivät saaneet joukkuetta kokoon otteluihin. Taisi jo tuolloin olla ilmassa lehden huono 
taloustilanne. Lehti lopetti toimintansa syksyllä 1991. Alkusarjassa pelattiin kaksinkertainen sarja 
oman lohkon joukkueita vastaan ja yksinkertainen sarja toisen lohkon joukkueita vastaan. Lohkojen 
kaksi parasta pääsivät pudotuspeleihin. Seuraavalla kaudella sarja pelattiin samalla kaavalla, Uuden 
Suomen tilalle sarjaan oli saatu Granin joukkue. Skop-liiga pysyi hengissä vielä kauden 1990-1991, 
mutta joukkueita oli tuolloin sarjassa enää kymmenen. 

Sarja oli pyörinyt Skopin tukemana. Skop oli 
maksanut tuomarimaksut. Käytännön pyörittä-
miseen oli muutaman kerran vuodessa kokous, 
missä kaikkien joukkueiden edustajat olivat 
läsnä. Skopin puolelta toimintaa pyöritti noina 
loppuvuosina Seppo Mattila. RT-Kiekon edusta-
jana oli Mika Lautanala. Ryhmä sopi sarjamuo-
dosta ja päätti sarjaan liittyvistä erityissään-
nöistä. Tällaisia oli mm se, että Skop-liigassa sai 
joukkueessa samassa ottelussa pelata korkein-
taan yksi maalivahti ja yksi kenttäpelaaja, jotka 
pelasivat myös liiton sarjoja. 

SKOP-liigasta Harrasteliiga

Suomen Pankki otti Skopin haltuunsa syys-
kuussa 1991, mutta jo tätä ennen oli selvää, että 
harrastesarja tarvitsisi uuden isännän. Kausi 
1990-1991 hoitui vielä Skopin voimin, mutta syk-
syllä 1991 sarja siirtyi Suomen Jääkiekkoliiton 
hoidettavaksi ja sai nimekseen Harrasteliiga. 

Säännöt oli yksi syy siihen, että sarja ei ollut 
aikaisemmin Jääkiekkoliiton alainen. Liiton 
sääntöjen mukaan sarjoissa sai pelata vain jää-
kiekkoliiton jäsenseurat ja tämä taas vaati usean 
sadan markan jäsenmaksun. Harrasteporukoille 
tuo ei ollut kovin houkuttelevaa, eikä meillä taas 
ollut halua olla vaikuttamassa Jääkiekkoliiton 
päätöksiin, mikä mahdollisuus olisi tullut jäse-
nyyden myötä. Jääkiekkoliiton tuolloinen eteläi-
sen alueen puheenjohtaja Harry Bogomoloff kui-
tenkin järjesti tähän uuden linjauksen, ja sarja 
siirtyi liiton hoiviin. Samalla myös mm pelaa-
jien vakuutukset tulivat paremmin hoidettua, 
kun pääsimme jääkiekkoliiton lisenssin piiriin. 
Kustannustaso tietysti nousi, kun jouduimme 
itse vastaamaan tuomarien palkkioista. 

Ensimmäisellä Harrasteliiga kaudella 1991-
1992 sarjassa jatkoivat samat kymmenen jouk-
kuetta kuin edellisenäkin vuotena. Skop:kin 
pelasi vielä Skopin nimellä, mutta joukku-
een nimeksi tuli myöhemmin KilU, Kileksin 
Urheilijat. Runkosarjan voitti Pilottien joukkue, 
mutta ensimmäisen Harrasteliigan mestaruu-
den vei Poliisien joukkue.

RT-Kiekko mukana 
harrastekiekon kasvukausilla

Kaudelle 1993-1994 sarjan joukkuemäärä kas-
voi kahdella joukkueella kahteentoista. Uusina 
mukaan tulivat Salonki Team ja Canon. Näistä 
ensimmäinen voitti heti runkosarjan ja Canonin 
joukkue taas jäi viimeiseksi. Seuraavalle kaudelle 
tuli taas lisää kaksi joukkuetta, Osuuspankki 
ja HJK. Kaudella 1995-1996 joukkueita oli jo 
16, ja kaudella 1996-1997 joukkueita oli jo 20. 
Näin harrastejoukkueiden määrä lähti kasvuun. 
Vuosikymmen loppupuolella Harrasteliiga jaet-
tiin ensin kahteen lohkoon, kovempaan ja kevy-
empään. Myöhemmin tuli vielä jako päiväjouk-
kueisiin ja iltajoukkueisiin. Joukkueet, jotka 
pystyivät pelaamaan ottelunsa päivällä, siirtyi-
vät omaan sarjaansa. 

Harrasteliigan rinnalle tuli myös kaudella 
1993-1994 Stadi liiga, missä ensimmäisellä kau-
della pelasi heti 12 joukkuetta. Harrasteliigassa 
pelataan veteraanisäännöillä, missä lyöntilauka-
ukset ja taklaukset on kielletty. Stadiliigassa taas 
lämärit on sallittu. Kaudella 2015-2016 pääkau-
punkiseudun harrastesarjoja ovat Harrasteliiga 
ilta kevyt, aamu/päivä sarja, Harrasteliiga ultra-
light, Stadi liiga, Töölö liiga ja naisillekin on oma 
harrastesarjansa. Yksin Harrasteliiga ilta kevyt 
sarjassa, missä RT-Kiekko pelaa, oli päättyneellä 
kaudella 47 joukkuetta. Harrastekiekkoilu on 
levinnyt viimeisen 20 vuoden aikana valtavasti.

Harrastekiekon suosio 
moninkertaistunut
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Rakentamisessa lama
RT-Kiekon päästyä Skop-liigaan maatamme kohtasi syvä lama, mikä näkyi myös RT-Kiekon 
pelaajien työtilanteessa. Useimmat olivat vähintään lomautettuna, ja moni joutui irtisanotuksi. 
Työttömyys oli tietysti eduksi jääkiekkoharrastuksen kannalta, kun oli enemmän aikaa har-
joitella. RT-Kiekon menestyksekkäin jakso olikin 1990 luvun puolivälin aikoihin. Joukkue oli 
viiden ensimmäisen kauden aikana ollut sijoilla 6-8, kun sarjassa joukkueita oli 10-12.

Pelikirjan kuvioilla voittokantaan

RT oli jo ensimmäisestä kaudesta lähtien harjoitellut paljon joukkuepelaamista ja ennen kaikkea 
puolustamista. Tämä oli ainoa mahdollisuus menestyä, kun pelikokemusta ja -taitoa oli aika har-
valla verrattuna sarjan muihin joukkueisiin, missä pelasi entisiä sarjapelaajia ja jopa maajoukku-
eessa pelanneita. Intoa sen sijaan oli riittävästi jopa harjoitteluun. Valmennuksesta huolehti ensisi-
jaisesti Kari Konschin apunaan Aleksi Rotko ja Esa Landström. 

Kaudella 1993-1994 alkoivat RT-kiekon pelikuviot toimia. Joukkue pelasi runkosarjassa hyvin 
tiivistä kiekkoa. Sarjan 15 ottelusta peräti kuusi päätyi nollapeliin. Maalivahteina loistivat Timo 
Rautanen ja Lars Westermark.

Runkosarjan viimeiseen otteluun lähdettäessä RT oli sarjataulukossa viidentenä ja kaksi pistettä 
kaikki ottelunsa pelanneen Taxien joukkueen takana. Maaliero oli kuitenkin kaksi maalia huo-
nompi kuin Taxeilla, joten RT tarvitsi voiton vähintään kolmella maalilla päästäkseen neljänneksi 
ja pudotuspeleihin. Viimeisessä ottelussa RT voitti Skopin joukkueen 7-0 ja näin pääsimme ensim-
mäistä kertaa pelaamaan palkinnoista. 

Finaalipaikka 
kaupunginorkesterin soittajilta

Välierissä vastustajaksi tuli runkosarjan voit-
tanut Salonki Team. Joukkue koostui pääosin 
kaupunginorkesterin soittajista, ja se vaihtoi 
myöhemmin nimekseen Classic Stars. Välierä 
pelattiin paras kolmesta menetelmällä, joten 
finaalipaikkaan tarvittiin kaksi voittoa. 

Ensimmäisessä välierässä RT jatkoi nolla-
pelien sarjaa ja voitti SalTin erittäin tiiviin esi-
tyksen päätteeksi luvuin 3-0. Mikko Sarasjärvi 
teki ensimmäisen maalin ajassa 12.22 ja Mika 
Savolainen 2-0 ajassa 21.20. Viimeisen maaleista 
teki Mika Lautanala 14 sekuntia ennen loppu-
summeria tyhjään maaliin, kun vastustaja yritti 
tasoitusta kuudella kenttäpelaajalla.
Kaksi päivää myöhemmin toisessa ottelussa 
vastustaja aloitti maalinteon ajassa 4.53, mutta 
RT-Kiekko tasoitti jo 24 sekunnin kuluttua. 
Tämän jälkeen RT johti jo 3-1 ja vielä 4-2, mutta 
viisi minuuttia ennen loppusummeria SalT 
tasoitti luvuiksi 4-4, mikä jäi myös tulokseksi 
varsinaisen peliajan päättyessä. Seurasi jatko-
aika. Sitä oli pelattu 4.17, kun puolustajana pelan-
nut Esa Landström nappasi vapaana olleen kie-

kon maalintekosektorissa ja ampui sen maaliin. 
Sen jälkeen nähtiin RT-kiekon historian ainoa 
pelaajakasa, kun koko joukkue ryntäsi onnitte-
lemaan maalintekijää. Olimme finaalissa.

Hopeamitalit kaulaan 

RT taisi jo välierässä jo voittaa itsensä, sillä 
finaalissa joukkueesta ei enää ollut haastamaan 
Poliisien joukkuetta. Poliisit menivät jo 4-0 joh-
toon ennen kuin RT sai maalitilin avattua. Mika 
Lautanala teki 4-1 kavennuksen ja Mika Vehmas 
5-2, mikä jäi myös ottelun lopputulokseksi. 
Harmittavasta tappiosta huolimatta hopeamita-
leista oltiin ylpeitä.

Ottelussa nähtiin myös yksi noloimmista 
maaleista ikinä. Saku Sipola ja Aleksi Rotko 

pelasivat pakkiparina. Kiekko oli Sakulla maalin 
takana ja Aleksi oli maalin edustalla. Saku haki 
pitkää avausta keskialueelle, mutta kiekko osui 
maalin kulmalla seisoneen Aleksin pohkeeseen 
ja kimposi siitä omaan maaliin. Maalivahtimme 
taisi tuossa tilanteessa ihailla Helsingin jäähal-
lin korkealla olevaa kattoa. 

Hopeaa voittaneessa joukkueessa kauden 
aikana pelasivat: Maalivahteina olivat Timo 
Rautanen ja Lars Westermark. Kenttäpelaajina 
pelasivat Urpo Karesniemi, Kim Ruokonen, Olli 
Muroke, Tero Hemiö, Mikko Sarasjärvi, Petri 
Mattila, Mika Härkönen, Kari Kuittinen, Saku 
Sipola, Juha Ryynänen, Mika Savolainen, Hannu 
Podduikin, Mika Lautanala, Esa Landström, 
Aleksi Rotko, Petri Nieminen, Mika Vehmas, 
Jari Miettinen, Tuomo Hynninen ja Topi Suutari.

RT-Kiekko menestyy

Alhaalla
RT-Kiekon pelikirja noin vuodelta 
1993. Paketti piti sisällään sekä 
harjoituskuviot että pelitaktiikat.

Ylhäällä:
Tappiollisen finaalin jälkeen 
palkintona oli hopeamitalit. 
Mitaleita vastaanottamassa Mika 
Vehmas ja Mika Lautanala.
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Wanhojen Kissojen ykköstrio 
pitelemätön välierissä

Ensimmäinen välierä oli tiukka, sen Wanhat 
Kissat voitti 2-0. RT:ltä hylättiin maali 1-0 tilan-
teessa potkuna. Juha Ryynänen laukoi sinivii-
valta, ja kiekko muutti suuntaa luistimesta. Sikäli 
tuomarien havainto oli oikea, että kiekko osui 
luistimeen, mutta se muutti suuntaa Kissojen 
puolustajan luistimesta, ja maali olisi pitänyt 
hyväksyä. 

Toinen välierä pelattiin kaksi päivää myö-
hemmin ja RT lähti otteluun tiukasti latautu-
neena. Jari Miettinen vei RT:n johtoon 58 sekun-
nin pelin jälkeen ja ajassa 2.49 Olli Muroke vei 
RT:n jo 2-0 johtoon. Kissat kavensi kuitenkin jo 
19 sekunnin kuluttua, ja tasoitti ajassa 7.46. 

Ensimmäinen erä päättyi lukemiin 2-2, 
mutta toisen erän Kissat veivät lukemin 5-0 ja 
ottelu päättyi tappioon luvuin 7-2. RT pelasi 
hyvää joukkuepeliä, mutta Kissoilla taas oli 
vahva ykkösnyrkki. Kolmikko Timo Neira, 
Erkki Korhonen ja Timo Ukkola teki vastustajan 
kaikki maalit ja keräsi myös kaikki syöttöpisteet. 

RT oli aiemmin kaudella hävinnyt Kissoille sar-
japelin numeroin 3-5, ja siinäkin pelissä meni-
vät kaikki Wanhojen Kissojen tehomerkinnät 
samalle kolmikolle.

Kirjavan hattutemppu ratkaisi 
pronssiottelun
Pronssiottelussa vastaan tuli runkosarjan kak-
konen Taxit, joka aloittikin maalinteon jo kol-
men minuutin pelin jälkeen. RT tasoitti pelin 
Mika Lautanalan tekemällä maalilla 11 sekun-
tia ennen ensimmäisen erän päättymistä, mutta 
Taxit menivät uudestaan johtoon jo toisen erän 
ensimmäisellä minuutilla. 

Tämän jälkeen RT:n sankariksi nousi Jouni 
Kirjava, joka teki kolme maalia kahdeksassa 
minuutissa. Kun vielä Olli Muroke teki yhden 
maalin saman jakson aikana, vei RT voiton 
numeroin 5-2. Kausi päättyi jälleen juhliin, nyt 
pronssimitalit kaulassa. 

Lama taittuu
Suomen taloustilanteen koheneminen 1990-luvun puolivälin jälkeen johti käänteiseen vaiku-
tukseen RT-kiekon pelimenestyksessä. Työkiireet veivät pelaajat kentältä työmaille ja otteluita 
pelattiin vajaalla miehityksellä.

Kaudella 1995-1996 RT-Kiekko oli vielä 16 joukkueen alkusarjan viides. Alkusarjassa pelattiin 
yksi ottelu jokaista joukkuetta vastaan, ja tästä sarja jatkui niin, että parhaat kahdeksan joukkuetta 
pelasi ylempää jatkosarjaa ja heikoimmat kahdeksan joukkuetta alempaa jatkosarjaa. Ylemmässä 
jatkosarjassa RT:n sijoitus putosi seitsemänneksi eikä pudotuspeleihin ollut asiaa. Tämän jälkeen 
RT-Kiekko on ollut Harrasteliigan keskikastia.

Taistelua ilman vaihtomiehiä

Talous alkoi kohentua 90-luvun puolivälin jälkeen. Yhä useampi RT:n pelaajista oli työssään kiirei-
nen. Otteluita pelattiin tuolloin myös keskellä päivää, jolloin oli vaikeuksia saada joukkuetta kasaan. 
Päiväpelejä pelattiin usein alle kahdella kentällisellä. Joulukuussa 1996 meillä oli peli Poliiseja vas-
taan arkipäivänä klo 9.30 alkaen. Paikalle saatiin vain maalivahti ja kuusi kenttäpelaajaa. Pakkeja 
oli paikalla kolme Urpo Karesniemi, Kim Ruokonen ja Miska Tammelin, ja hyökkääjinä Mikat 

Lautanala, Savolainen ja Vehmas. Poliiseilla taas 
oli täydet kolme kentällistä. Kovasta taistelusta 
huolimatta lopputulos oli Poliiseille 3-9. 

Kaudella 1998-1999 tilanne oli vielä huo-
nompi. Ottelu pilotteja vastaan pelattiin 
Helmikuussa 1999 klo 13 alkaen. RT-Kiekon 
kokoonpanossa oli Timo Rautanen maalissa, 
pakkeina Olli Muroke ja Urpo Karesniemi, 
hyökkääjinä Pasi Timo, Mika Lautanala ja Jarmo 
Kulmala. Vaihtomiehiä ei siis ollut. RT jak-
soi pitää maalin puhtaana reilut kuusi minuut-
tia ja vielä ensimmäisen erän lopulla joukkue 
kavensi tilanteen 4-1:een. Hitaasti kiiruhtaen 
ottelu päättyi kohtuullisin numeroin 1-9 tappi-
oon. Isäntäjoukkue pelasi täydellä kolmella ken-
tällisellä. Totesimme pelin jälkeen, että perus-
kuntoon pitää panostaa, kun ei jaksa kunnolla 
edes yhtä vaihtoa.

Nousukausi vie pelaajat 
ja menestyksen

Pronssikausi  
1994-1995 
RT-Kiekon menestys jatkui myös hopeakauden jälkeen. Seuraavalla kaudella pysyttiin 
mitalikannassa, kun joukkue vei pronssimitalit. Kaudella 1994-1995 RT-Kiekko pelasi 
taas vahvan runkosarjan ja pääsi jälleen pudotuspeleihin. Välierässä tuli vastaan tällä 
kertaa runkosarjan voittanut Wanhat Kissat. 
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RT havahtuu rekrytoimaan 
uusia pelaajia

Joukkue vanheni joka vuosi ja moni eteni työelä-
mässä, mikä tarkoitti myös sitä, että oli entistä 
vaikeampaa ehtiä pelaamaan keskellä päivää. 
Tilanne helpottui, kun Harrasteliigassa erotel-
tiin ilta- ja päiväsarjat, ja päiväpelit loppuivat. 
Ydinporukka oli pysynyt koko ajan samana, eikä 
pelaajaringin vahvuus ollut kasvanut. Tarvittiin 
uutta ja nuorempaa polvea joukkueeseen.

Uusia pelaajia
Ensimmäisella kaudella Skop-liigassa RT-Kie-
kon joukkueessa pelasi yhteensä 20 pelaajaa. 
Tämän jälkeen joukkueessa on 30 vuoden 
aikana sarjapeleissä pelannut kaikkiaan lähes 
sata pelaajaa. Kaksi pelaajaa, Urpo Ka-
resniemi ja Mika Lautanala, ovat olleet kaik-
kina sarjakausina mukana joukkueessa.

Ensimmäisellä kaudella maalivahteina 
pelasivat Timo Rautanen ja Mika Härkönen. 
Mika pelasi ottelut pääosin kenttäpelaa-
jana, mutta treeneissä hän oli toisena maa-
livahtina ja peleissä maalissa silloin, kun 
Timo ei peliin päässyt. Kenttäpelaajia olivat:  
Veli-Antti Hakala, Mika Härkönen, Jyrki Jalli, 
Kalle Kahra, Urpo Karesniemi, Kari Konschin, 
Kari Kuittinen, Esa Landström, Mika Lautanala, 
Petri Mattila, Olli Muroke, Juha-Matti Mäntylä, 
Hannu Podduikin, Jyrki Poikonen, Juha 

Ryynänen, Mikko Sarasjärvi, Tuomo Talvitie, 
Pekka Vikkula, Hannu Virtanen

Tästä joukosta kaudella 2015-2016 oli 
mukana vielä Timo Rautanen, Mika Härkönen, 
Urpo Karesniemi, Kari Kuittinen ja Mika 
Lautanala. Timo ja Kari ovat olleet välillä koko-
naisen kauden poissa vammojen takia ja Mika 
Härkönen vietti muutaman vuoden ulkomailla. 
Urpo Karesniemi ja Mika Lautanala ovat olleet 
kaikilla sarjakausilla joukkueessa mukana. 

ollut puhetta, että hän tulisi peleihin mukaan 
seuraavalla kaudella. Mika tuli innokkaana ja 
uteliaana katsomaan kauden viimeistä peliä 
Morrisonia vastaan Myyrmäen jäähalliin. 
Kun meillä ei ollut kolmea kentällistä pelissä ja 
Mikalla sattui olemaan pelivarusteet mukana, 
niin hänet napattiin konkreettisesti katsomosta 
mukaan joukkueeseen. Samaa ikäluokkaa 
oleva ja myös keravalainen Jari Miettinen tuli 
mukaan kaudella 1992-1993. Viimeisenä pala-
pelin palasena joukkueeseen tuli mukaan Saku 
Sipola hopeakaudelle 1993-1994.

Hopeajoukkueen toinen maalivahti Lars 
Westermark lopetti seuraavalla kaudella ja 
hänen tilalleen toiseksi maalivahdiksi tuli Jouni 
Maijanen. RT-Kiekon joukkueen ainoa ark-
kitehti, Juha Halonen tuli mukaan kaudelle 
1995-1996. 

Vuosikymmenen loppu oli rakennusalalla 
vahvaa nousukautta, mutta RT-Kiekon pelaa-
jarinki pysyi noin 25 pelaajan vahvuisena. 
Valitettavan moni pelasi vain muutaman otte-
lun kauden aikana ja kokoonpano oli usein 
kovin vajaa. 

Pelaajaringin kasvu alkoi taas kaudella 
1998-1999, jolloin RT sai taas supervahvis-
tuksen, kun Pasi Timo aloitti ja voitti joukku-
een pistepörssin heti ensimmäisellä kaudellaan. 
Myös Janne Jääskeläinen aloitti tuolla samalla 
kaudella. 

Iso lisäys joukkueeseen tuli kuitenkin seu-
raavalla kaudella 1999-2000, kun RT sai kuusi 
uutta pelaajaa, Saku Harjunpää, Sami Laxman, 
Tuomas Ahlroos, Petri Kähkönen, Janne Seeste 
ja Esko Koskinen aloittivat uransa joukkueessa 

silloin. Kaudelle 2000-2001 RT sai uuden joh-
tohahmon, kun Risto Ylipahkala tuli mukaan 
joukkueeseen. Valitettavasti Risto menetettiin 
jo muutaman kauden jälkeen, kun hän muutti 
rahakkaammille peliareenoille Torontoon. 
Samana vuonna myös Ville Kero ja Jouni Lattu 
liittyivät joukkueeseen. Tuleva kapteeni Jarkko 
Peltola aloitti 2003-2004 kaudella samoin kuin 
Jouni Ahvenvaara, joka voitti heti tulokaskau-
dellaan RT:n pistepörssin.

Kaudelle 2007-2008 RT sai taas nuorta 
verta, kun Pekka Saarinen aloitti uransa jouk-
kueessa. Samalla kaudella joukkueessa deby-
toi myös toinen vauhdikas laituri eli Sampo 
Oksama. Seuraavalla kaudella jälleen tulokas 

voitti RT:n pistepörssin, kun Aleksi Laine tuli 
joukkueeseen. 

Kauden 2009-2010 tulokas oli PUSsissa 
pitkän uran pelannut Pasi Salmela. Ujona mie-
henä Pasi pelasi ensimmäisellä kaudella vain 
kolme peliä, mutta toisella kaudella hän oli-
kin jo joukkueen tehokkain pelaaja. Kevään 
RT Cupissa debyytin tehnyt Osku Saarensilta 
tuli mukaan myös sarjapeleihin syksyllä 2010. 
Osku onkin ollut sen jälkeen joukkueen aktii-
visimpia osallistujia niin treeneissä kuin 
peleissäkin. 

Kaudella 2012-2013 joukkueeseen tuli 
mukaan se toinen Saarinen, Jarmo. Joukkueen 
tuki ja puolustuksen turva. Myös toinen 

Urpo Karesniemi keskellä häiritsee vastustajan laukausta. Maalissa Timo Rautanen ja taustalla Jarkko Peltola 
seuraavat tilannetta ottelussa Kuusikon Ponnistus- RT-Kiekko Tikkurilassa 27.12.2015.

Saku Harjunpää ryntää kiekon perään ja Miro Ristimäki seuraa tilannetta maalissa ottelussa RT-HeKa 3.6.2016.

Toisella kaudelle 1989-1990 mukana oli 
jo 24 pelaajaa. Mukaan tuli mm Aleksi Rotko, 
Jukka Rasmus, Tero Hemiö ja toiseksi maali-
vahdiksi Lars Westermark. Kolmannen kau-
den 1990-1991 suuria vahvistuksia olivat Mika 
Vehmas ja Petri Nieminen. 

Neljännen kauden 1991-1992 vahvistuk-
sia olivat mm Kim Ruokonen ja Kari Vuorela. 
Kauden viimeiseen otteluun tuli mukaan myös 
nuori mies Mika Savolainen. Mika oli jo loppu-
kaudesta käynyt treeneissä kokeilemassa, ja oli 
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vahva puolustaja Timo Husu tuli tuolla kaudella 
mukaan. Maalivahtiosasto sai vihdoin myös tule-
vaisuuden lupauksen, kun 2013-2014 kaudelle 
mukaan tuli Miro Ristimäki. Kahden muun RT:n 
maalivahdin yhteenlaskettu ikä oli tuossa vai-
heessa jo reilusti kolminumeroinen luku. 

Varsinainen sukupolvenvaihdos tapahtui kau-
della 2014-2015, kun Riku Rautanen tuli isänsä 
jalanjälkiä seuraten RT:n vahvuuteen. Isä ja poika 
-pari Rautanen on toistaiseksi ainoa, joka on 
pelannut sarjapelejä RT:n riveissä.

Kaiken kaikkiaan 94 eri pelaajaa on pelannut 
RT-Kiekon paidassa sarjapelejä joko Skop-liigassa 
tai Harrasteliigassa.

Rakkaimmat 
vastustajamme
RT-Kiekko on pelannut lukuisia joukkueita 
vastaan 28 kauden aikana Skop-liigassa ja 
Harrasteliigassa. Tilastoihin on kertynyt 98 
eri vastustajaa sarjapeleissä. Luvussa jouk-
kueet, joiden nimi on vaihtunut on laskettu 
yhtenä (kuten Skop-> KilU tai SalT-> Stars). 
Kun otetaan turnauksien ja harjoitusottelu-
iden vastustajat huomioon, ollaan pitkälle yli 
sadan eri vastustajan luvussa. 

Toiset vastustajista on kohdattu useampaan 
kertaan, osa vain kerran tai kaksi. Joidenkin 
kanssa on tullut tiivis viha-rakkaus suhde, ja 
osassa joukkueista myös yksittäiset pelaajat ovat 
tulleet tutuiksi. 

KilU ja Morrison kohdattu 
useimmin
Kaiken kaikkiaan RT on pelannut 509 sarjaot-
telua. Eniten otteluita on pelattu KilU:a vastaan, 
joka on kohdattu 28 kertaa. Näistä voittoja on 11, 
tappioita 16 ja kerran ottelu on päättynyt tasan. 
Seppo Mattila tuli tutuksi jo Skop-liigan aikaan 
sarjakokouksissa. Ilkka Huura on ollut joukku-
een pitkäaikainen kapteeni ja useimmissa pelaa-
mistamme otteluista mukana. 

Jos ottaa harjoitusottelutkin mukaan, toden-
näköisesti Morrison on joukkue, jonka RT on 
kohdannut useimmin. Valitettavasti harjoitusot-
teluista ei ole tilastoja, mistä tämän voisi tarkis-
taa. Morrison on joukkue, joka opetti RT:lle, 
miten jääkiekko-otteluita pelataan. Sarjapeleissä 
RT on kohdannut Morrisonin 23 kertaa, joista 
13 on päättynyt RT:n voittoon, Morrison on 
voittanut kuusi kertaa ja neljä ottelua on päätty-
nyt tasan. Morrisonin pelaajista on jäänyt erityi-
sesti mieleen Jari Hella, joka varsinkin alkuvuo-
sina oli usein ratkaisemassa otteluita Morrisonin 
hyväksi.

Wanhat Kissat ja Poliisit 
vaikeita vastustajia

Tilastojen valossa vaikein vastustaja on ollut 
Wanhat Kissat. Joukkue on kohdattu 24 ker-
taa, joista RT on voittanut kolme, viisi kertaa 
ottelu on päättynyt tasan ja 16 kertaa Kissat on 
vienyt voiton. Kissojen joukkueessa mm Erkki 
Korhonen ja Timo Ukkola ovat olleet usein rat-
kaisemassa otteluita Kissoille. RT-Kiekon ainoa 
0-0 peli pelattiin juuri Wanhoja Kissoja vastaan 
11.1.1997. RT-Kiekolla ei juuri maalipaikkoja 
ollut, mutta joukkue puolusti niin tiivisti, ettei 
Kissatkaan kyenneet maalintekoon.

Toinen vaikea vastustaja on ollut Poliisien 
joukkue. Pelatuista 22 ottelusta vain viisi on 
päättynyt RT:n voittoon. Kaksi kertaa ottelu 
on päättynyt tasan. Poliiseille hävittiin myös 
Harrasteliigan finaalissa vuonna 1994. Finaali 
oli kauden kolmas peli Poliiseja vastaan. Kauden 
kaksi aikaisempaa ottelua RT oli voittanut. Ensin 
lokakuussa 2-0 ja sitten tammikuussa murskaa-
vasti 8-1. 

Taxien vanhat sarjajyrät 
aiheuttivat painajaisia
Taxien kanssa RT on pelannut myös usein, eli 
samat 22 kertaa kuin Poliisien kanssa. Varsinkin 
parivaljakko Pentti Hiiros ja Henry Leppä teki-
vät 80- ja 90-luvulla pahaa jälkeä RT:n puolus-
tuksessa. RT:n maalivahdit näkevät ehkä vielä-
kin painajaisia näistä herroista. Kuusi kertaa RT 
on voittanut Taxit, ja varmasti maukkain voitto 
tuli pronssiottelussa 1995.

Zoom-peleissä  
kuulutuksia laulun sävelin

Värikkäimmät pelit RT on pelannut Zoomia vas-
taan. Kaukalossa ja toimitsijan aitiossa on tullut 
vastaan monia värikkäitä persoonia. Elävästi on 
jäänyt mieleen yksi ottelu Helsingin jäähallissa, 
luultavasti 1990 luvun alusta, kun ottelun maa-
lintekijät kuulutettiin laulamalla. Toimitsijana 
ollut urheilutoimittaja Seppo Kangas oli heti 
aamusta laulutuulella, ja halusi näin ilahdut-
taa pelaajia, yleisöähän ei klo 8 aamulla hallissa 
ollut. 

Kenttäpelaajista vahvaa roolia joukkueessa 
vetivät KP Toivonen, joka oli erittäin urheilulli-
nen pelaaja. Päiviö Pyysalo taas oli hämmästyt-
tävän lahjakas maalintekijä. Puolustuksen ahke-

rana puurtajana tutuksi tuli Arvi Lind. Zoom 
oli tuloksellisesti RT:lle mieluisa vastustaja. 
Pelatuista 21 ottelusta RT on voittanut 15, hävin-
nyt viisi ja kerran ottelu on päättynyt tasan. 

Nykyinen sarjajärjestelmä tuo vastaan pal-
jon eri joukkueita, kun tänäkin vuonna seitse-
mässä eri lohkossa oli 47 joukkuetta. Silti tai 
siksi pitää vielä erityisesti mainita Kurkot, jonka 
RT on kohdannut sarjaotteluissa vain neljä ker-
taa, mutta jonka kanssa on jaettu harjoitusvuoro 
jo vuosikausien ajan. Kiitos Kurkoille kaikista 
vuosista ja toivottavasti yhteistyö jatkuu pitkään.

Jarmo Saarinen aloitti RT-Kiekossa 2012. Kuvassa Jarmo ottelussa Kurkoja vastaan 5.11.2015

Kurkot hyökkää 5.11.2015 pelatussa ottelussa.  
Timo Rautanen torjuu, Kim Ruokonen ja Aleksi Rotko 
puolustavat. Ottelu päättyi RTn voittoon 8-5.
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Mika-Mika-Mika-Mika
RT-kiekon kauden päätösseremonioihin kuuluu parhaan pistemiehen palkitseminen.  
Mika-Trophy –palkinnon nimen taustalla ovat RT:ssä maalitykkeinä kunnostautuneet Mikat.

Alkuaikoina RT-Kiekon pistepörssin voittajaa veikatessa kannatti veikata Mikan puolesta. 
Kymmenen ensimmäistä kautta pörssin voittaja oli Mika. Ensin Lautanala (89, 90, 94), sitten 
Härkönen (91), Vehmas (92, 93, 95) ja Savolainen (96, 97, 98). Lisäksi pistepörssin kärjen vakio-
nimiä oli melkein-mika Mikko Sarasjärvi. Hopeakauden pistepörssin  sijat 1, 2, 4, 5 ja 6 menivät 
edellä mainituille herroille. Kausilla 1996 ja 1997 pistepörssin kärjessä oli neljä Mikaa. Mika linjan 
pystyi ensimmäisenä rikkomaan Pasi Timo kaudella 1998-1999. Tuosta alkoi Pasi-aika, Pasi Timo 
ja Pasi Salmela ovat olleet pistepörssin ykkösiä yhteensä kahdeksan kertaa. 

HJKssa tuntevat varmasti Mikat hyvin. Yksi 
Mika-aikakauden huipennuksista oli 15.1.1995 
pelattu ottelu HJK:ta vastaan. 

1-0 Mikko Sarasjärvi
2-0 Mika Savolainen
4-0 Mika Lautanala
5-0 Mika Savolainen
6-0 Mika Savolainen
10-0 Mika Härkönen
12-1 Mika Vehmas
13-1 Mika Lautanala
14-1 Mika Savolainen
15-1 Mika Härkönen

Ja vuotta myöhemmin 6.11.1996 pelatussa 
ottelussa oli yksi Mika ylitse muiden, ottelu päät-
tyi 11-2.

1-0 Mika Savolainen
4-0 Mika Savolainen
5-0 Mika Savolainen
6-2 Mika Savolainen
8-2 Mika Savolainen
9-2 Mika Savolainen
10-2 Mika Härkönen
11-2 Mika Savolainen

Mika Savolainen teki siis seitsemän maalia 
tuossa ottelussa, mutta tämäkin ennätys rikot-
tiin myöhemmin.  Kenellekään ei liene yllätys, 
että ennätyksen rikkoi Pasi eli Pasi Timo, joka 
teki 17.10.2014 ottelussa Helsinki Piratesta vastaan 
kahdeksan maalia ja tämän lisäksi vielä syötti 
kolme maalia RT:n 18-3 voittoon päättyneessä 
ottelussa.

Timo Trophy
RT-Kiekon kiertopalkintojen joukko sai 
täydennystä keväällä 2011. Tuon jälkeen kau-
den arvokkain pelaaja palkitaan Timo Tro-
phyllä. Palkinnon saajan valitsevat joukkuees-
sa kauden aikana pelanneet pelaajat. Palkinto 
ilmentää taistelutahtoa, innostusta, määrätie-
toisuutta ja omistautumista.

Ensimmäisellä kerralla palkinnon sai osu-
vasti Timo Rautanen. Timon meriitteihin tuolla 
kaudella kuului mm. neljä nollapeliä syksyn 
alkusarjassa, eli siis jokaisessa ottelussa, jonka 
Timppa pelasi maalissa. Ei siis yhtään päästettyä 
maalia syksyn aikana! Yhteensä ääniä annet-
tiin 25 kpl, joista Timo sai 11 ääntä. Ääniä sai 
yhteensä kuusi eri pelaajaa. Yllättäen kukaan 
ei äänestänyt itseään. Palkinto luovutettiin 
Timolle juhlallisin menoin 10.6.2011. 

Kauden 2011 - 2012 arvokkaimmaksi pelaa-
jaksi äänestettiin Osku Saarensilta. Perusteluina 
pelikaverit ovat sanoneet mm “Osku yrittää aina 
viimeiseen saakka, hän ollut ahkerasti pappojen 
kaa ja hyvä tsemppi”, “Puolustajien pistepörssin 
voitto, Laaksolahden ottelussa myös ilmiömäi-
set kolme jäähyä lähestulkoon jo ennen peliä”, 
“Todella aktiivinen niin harjoituksissa kuin 
peleissäkin”, “Meinasi pakkina voittaa Mika-
Trophyn, mikä kertoo melkoisesta dominoin-
nista”, “Todella luotettava pelaaja”, “Suvereeni 
puolustaja, jonka kanssa on ilo pelata”, “Myös 
hyökkäystehot on kohdallaan hienosti ajoitet-
tujen nousujen ansiosta”, “Hienoja kynäilyjä, 

ottelu- ja harjoittelu-uskollisuutta, hyvät tehot 
pakille (sekä pisteet, että +/-)”.

Kaudella 2012-2013 johtavan pelaajan roo-
lin otti Jarkko Peltola, ilmiömäinen taistelija, 
josta myöhemmin tuli myös hattutempun teh-
nyt maalitykki. Pelikaverit arvioivat Jarkkoa 
seuraavin sanoin: “luottopakki ja aina mukana 
niin peleissä kuin treeneissäkin”, “jatkuva 
pelote viivalla, sitkeä ikitsemppari ja luistelija, 
näyttävät persetaklaukset”, “Jämerää peliä”, 
“Teräksenkova puolustaja, kuntoihme, pelaa 
aina joukkueelle”.

Pistenikkarin 
palkinto nimensä 
veroinen

RT-Kiekon pistepörssin voittajan palkinto on 
nimetty sattuneesta syystä Mika Trophyksi. 
Kuvassa kiertopalkintoa koristaa vielä 
hopeamitali Harrasteliigan AA jatkosarjasta, eli 
liigan toiseksi korkeimmasta jatkosarjasta.

Osku Saarensilta ja Timo Trophy
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Seuraavilla kahdella kaudella 2013-2014 ja 2014-2015 Timo 
Trophy meni isolle puolustajalle, Jarmo Saariselle. Jarmo on pelitai-
doiltaan ylivertainen, mutta pelaa aina joukkueelle. Jarmo on niitä 
pelaajia, jotka pystyvät yksin ratkaisemaan pelejä RT-Kiekolle.

Kaudella 2015-2016 Timo Trophyn ansaitsi jälleen puolus-
taja, Aleksi Rotko. Ale on tehokas niin hyökkäys- kuin puolus-
tuspäässäkin, hän on periksi antamaton ja aina joukkueen eteen 
töitä tekevä kuntoihme.  Timo Trophystä on tullut puolustajien 
palkinto, toistaiseksi sitä ei ole saanut yksikään hyökkääjä.

RT standaarit

RT-Kiekko palkitsee vuosittaisessa juhlagaalassaan ansioituneesti 
RT-Kiekon eteen toimineita pöytästandaarilla. RT-Standaari on 
myönnetty seuraaville:

N:o 1 Urpo Karesniemi  50 v, alkuperäisjäsen
N:o 2 Timo Rautanen  50 v, alkuperäisjäsen, ikuinen rahastonhoitaja
N:o 3 Mika Härkönen  Lähes alkuperäisjäsen (isoveli oli), joukkueen 1. tohtori
N:o 4 Mika Savolainen  40 v, monivuotinen puheenjohtajamme 
N:o 5 Markku Salmi   Rakennustietosäätiö (RT), joukkueen pitkäaikainen tukija
N:o 6 Jukka Rasmus   50 v, pitkäaikainen RT:läinen
N:o 7 Pietarin Oldtimers  Vastustajamme Pietarissa 12.4.2011
N:o 8 Pietarin SKA Board  Vastustajamme Pietarissa 13.4.2011
N:o 9 Jukka Karhu    Oppaamme ja vahvistuksemme Pietarin turnauksessa 
N:o 10 Esko Koskinen  50 v, luottopakki, rahoitusvastaava
N:o 11 Mika Lautanala  50 v, alkuperäisjäsen
N:o 12 Kari Kuittinen   50 v, alkuperäisjäsen
N:o 13 IK, Rakennusinsinöörikilta 100 v, RT-Kiekon “koti”. Luovutuspäivä 12.12.12
N:o 14 Janne Seeste   50 v, luottopakki
N:o 15 Petri Kähkönen  50 v, tuulennopea snaipperi
N:o 16 Miro Ristimäki  Tekniikan tohtori, muuri
N:o 17    Saku Harjunpää                     RT 30 v juhlamatkan promoottori

RT taistelee

Vasemmalla:  
Timo Rautanen Vierumäen leirillä 1986 Huhtikuussa. Silloin 
maaleissakin oli vielä kalaverkot.

Oikealla: 
Syyskuussa 2010 energiset nuoret miehet lähdössä mittaamaan 
kuntoaan Cooperin testillä. Lähtöviivalla Mika Savolainen, 
Timo Rautanen, Jari Miettinen ja Pekka Saarinen, tavoitteena 
maagiset 3000 m.

Vierumäeltä peruskunto
RT-Kiekon vakiovuoro on jo vuosia ollut Nordenskiöldinkadun harjoitushallissa  
sunnuntai iltaisin. Lisäksi joukkue on harjoitellut Kurkojen kanssa jaetulla yhteisvuorolla.  
Vahvan peruskunnon pohjana on kuitenkin ollut vuosittainen Vierumäen leiri, jota ei ole ihan 
joka vuosi toteutettu.

Ensimmäisen kerran RT oli Vierumäellä keväällä 1986. TKK:lla Insinöörikilta oli järjestänyt jon-
kinlaisen urheilupäivän, jossa oli mahdollista harrastaa eri lajeja. Yhtenä vaihtoehtona oli jääkiekko, 
joka oli järjestetty Vierumäellä. Ilmoittauduimme koko porukka mukaan ja kysyimme voisimmeko 
vetää siellä treenit. Tämä sopi killalle, mutta meidän pitäisi ottaa pari muuta mukaan ilmoittautu-
nutta. Nämä kaksi kaveria osoittautuivat olevan ihan kelvollisia kiekkoilijoita, mutta pari vuotta 

nuorempaa vuosikurssia, joten heitä kutsut-
tiin tietysti fukseiksi. Näin saimme ensimmäi-
set vahvistukset joukkueeseemme, Jyrki Jalli ja 
Tuomo Talvitie saivat kärsiä vuosikausia tuosta 
fuksi lempinimestä.
Vierumäellä on käyty sen jälkeen enemmän tai 
vähemmän säännöllisesti. Ohjelmaan on kuu-
lunut jääkiekon lisäksi mm. Cooperin testi ja 
viime vuosina yhä enemmän golf.
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Sykerö vastaan Sika Matikainen 
RT-Kiekko pelaa tunnetusti valtakunnan rakentavinta herrasmieskiekkoa. Historiaan mahtuu 
kuitenkin muutama hetki, joina tunteet ovat kuumentuneet. Kuumin niistä taitaa olla ”tohtori 
Sykerön” ja entisen maajoukkueluotsin, Pentti Matikaisen kohtaaminen kaudella 1991-1992.

RT-Kiekossa yli 300 sarjapeliä pelannut Mika Härkönen oli saanut lempinimen Sykerö sen jäl-
keen, kun hän oli väitellyt ja saanut tekniikan tohtorin arvon. Tuohon aikaan tuli televisiosta las-
ten ohjelma, missä seikkaili tohtori Sykerö -niminen hahmo. Ari Näätäsen mielestä Mika muistutti 
kovasti tuota hahmoa, ja kun molemmat olivat vielä tohtoreitakin, sai Mika RT-Kiekon piirissä lem-
pinimen Sykerö. 

Lempinimillä tolkkua Mikoihin

Lempinimet tietysti auttoivat erottamaan Mikoja 
toisistaan. Mika Vehmas kantoi jo porukkaan 
tullessaan lempinimeä Löysä, eikä hänen osal-
taan siis tullut sekaannusta muihin Mikoihin.

Ari Näätänen löysi myös toiselle Mikalle 
eli Savolaiselle lempinimen. Mikael Nylander 
pelasi kaudella 1994-1995 SM-Liigassa JYP:issä 
ja teki useita näyttäviä maaleja kuljettaen kie-
kon omasta päädystään koko kentän läpi ja 
lopulta vastustajan maaliin. Savolaisen Mikalla 
oli samanlaisia otteita, ja tästä seurauksena Ari 
antoi Savolaiselle uuden sukunimen Nylander. 
Onpa tuo Mika Nylander joskus jopa kirjoitettu 
viralliseen ottelupöytäkirjaan, kun toimitsijan 
tehtäviä hoitanut tuore RT:läinen on luullut sen 
olevan hänen oikea sukunimensä. Jonkin aikaa 
Mika tarkoitti siis aina Mika Lautanalaa, mutta 
Esko Koskinen alkoi viljelemään sukunimestä 
väännettyä Lauttis -nimeä, joka on jäänyt sitten 
elämään. 

Kiekonriisto johti käsirysyyn

No mitä tekemistä Sykeröllä ja Pentti 
Matikaisella on keskenään. Matikainen oli val-
mentanut Suomen jääkiekkomaajoukkueen 
olympiapronssille 1988 ja tunnettiin peliuransa 
aikana myös lempinimellä Sika Matikainen. 
Pentti Matikainen pelasi useita kertoja Taxien 

joukkuessa RT-Kiekkoa vastaan ja hän pelasi 
melko kovaa kiekkoa, ainakin RT-Kiekon pelaa-
jien mielestä, joilla ei ollut kokemusta ylemmän 
tason sarjapeleistä miesten sarjoissa. 

Tammikuussa 1992 Taxit-RT ottelussa 
Sykerön ja Matikaisen kohtaaminen meinasi 
mennä tappeluksi asti. Toisen erän puolivälissä 
tilanne oli 4-2 Taxeille. Mika Lautanala otti kie-
kon pois Matikaiselta hyökkäyssiniviivalla aivan 
RT:n vaihtopenkin edessä. Kun syöttömahdol-
lisuuksia ei ollut, niin hän vain suojasi kiek-
koa laitaa vasten. Matikaista tilanne arvatenkin 
harmitti ja hän taklasi Mikaa vauhdilla sel-
kään. Tästähän RT:n vaihtopenkki hermostui ja 
siellä Sykerö huusi temperamenttiseen tyyliinsä 
Matikaiselle “Sika”. Tästähän Pentti ei tykän-
nyt vaan täräytti hanskalla suoraan Sykeröä 
naamaan. 

Hetken siinä hanskat heiluivat ennen kuin 
tuomarit ehtivät väliin, toinen pukareista jäällä 
ja toinen vaihtoaitiossa. Kukaan ei muista, 
kumpi siinä enemmän osumia antoi, mutta pöy-
täkirjaan merkittiin vain Matikaiselle kahden 
minuutin rangaistus taklauksesta ajassa 29.53. 
Matikainen oli tuolloin Suomen maajoukku-
een päävalmentaja, ja tuore MM hopeamita-
listi kevään 92 MM kisoista. Jäi sellainen tunne, 
että siinä eivät tuomarit oikein uskaltaneet antaa 
sitä rangaistusta, mikä olisi pitänyt. Taklaus oli 
jo ruma ja viiden minuutin jäähyn arvoinen, ja 
vaihtoaitiossa olevan pelaajan lyöminen olisi 
ansainnut oman rangaistuksen. 

Tunnelatauksella ensimmäinen 
pisteen riisto Taxeilta

Matikaisen jäähyn aikana Taxit tekivät vielä ali-
voimamaalin ja menivät jo 5-2 johtoon. RT kui-
tenkin sisuuntui tuosta tilanteesta ja ensin Esa 
Landström kavensi lukemiin 5-3, ja sitten Mika 
“Löysä” Vehmas teki 5-4 kavennuksen Sykerön 
syötöstä. Kaksi minuuttia ennen pelin päätty-
mistä Sykerö tasoitti pelin loppulukemiin 5-5. 
Pelissä näimme siis hienoa johtajuutta sekä pen-
killä että kaukalossa. Kaiken kaikkiaan peli oli 
hieno taistelu RT-Kiekolta joukkuetta vastaan, 
jolta ei tuota ennen oltu saatu pistettäkään.

Missä maalivahti
Maalivahdit ovat harrastekiekon niuk-
kuustekijä. Tästä syystä on joukkueiden 
kesken sovittu, että kun oman joukkueen 
maalivahdit eivät pysty tulemaan otteluun 
pelaamaan, on lupa lainata maalivahtia tois-
esta joukkueesta. RT-Kiekossa Timo “Grant” 
Rautanen oli alkuun joukkueemme ainoa 
maalivahti. Tämä häiritsi tietysti myös harjo-
ituksissa, kun vain kentän toisessa päässä oli 
maalivahti. 

Tuohon aikaan joukkueessa pelannut Petter 
Härkönen kysyikin, voisiko hän tuoda tree-
neihin veljensä, joka pelasi tuolloin maalivah-
tina Sipoon Wolfeissa, mutta ei ollut rakentaja-
teekkari vaan kemianteekkari. Pian kävi ilmi, 
että Mika (tunnetaan nykyään myös nimellä 

Sykerö) on myös oivallinen pelimies, joten hän 
tuli mukaan myös sarjapeleihin kenttäpelaa-
jana ja toimi samalla hätävara maalivahtina, jos 
Timpalle tuli este. Ensimmäisellä kaudella Mika 
pelasi yhden ottelun maalivahtina. 

Toiselle kaudelle saimme toisenkin maa-
livahdin, kun Lars Westermark tuli mukaan 
rinkiin. Timo ja Lasse pelasivatkin kaksi seu-
raavaa kautta kaikki RT:n pelit, ja sopivat aina 
keskenään, kumpi tulee pelaamaan. Kaudella 
1991-1992 Mika pelasi yhden ottelun ja sen jäl-
keen taas meni pari kautta kokonaan Timpan ja 
Lassen voimin. 

Peli alkaa – veskari puuttuu?

Syksyllä 1994 Timon työpiste oli useana päivänä 
viikosta Paraisilla, mikä hankaloitti sekä tree-
naamista että peleissä käyntiä. Lassella oli myös 
työuralla nostetta ja kauden avausottelu OKOa 
vastaan (1-1) jäi hänen viimeiseksi sarjapeliksi 
RT-Kiekossa. Onneksi Aleksi Rotko houkut-
teli junnuvuosien pelikaverinsa Jouni Maijasen 
mukaan neljänneksi maalivahdiksi joukku-
eeseen. Nyt sitten olikin jo kolme varsinaista 
maalivahtia ja Mika Härkönen tarvittaessa nel-
jäs, ja tiedonkulku alkoi olla jo hankalampaa. 
Sähköposteja ei käytetty, kännyköitäkin oli vain 
harvoilla. 

Niinpä 11.1.1995 kävi niin, että RT:llä oli peli 
Pilotteja vastaan Pirkkolan jäähallissa. Ottelu oli 
jo alkamassa, eikä maalivahtia näkynyt. Kukaan 
ei tiennyt, pitäisikö Timpan, Lassen vai Jounin 
tulla pelaamaan. Onneksi Mika oli kuitenkin 
kokoonpanossa kenttäpelaajana, ja lähdettiin 

Mika ”Sykerö” Härkönen nostaa kiekon rystyllä maaliin 
RT Cupissa 11.4.2016 ottelussa Peikkoja vastaan.
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kysymään jäähallin vahtimestarilta, löytyisikö 
maalivahdin suojia lainaksi. Häneltä saatiin pat-
jat ja räpylä. Vastustajan maalivahdilta taidettiin 
saada hänen varamailansa Mikalle käyttöön. 
Urpolla oli pelaajana käytössä häkki kypärän 
kanssa ja siitä saatiin maalivahdille kypärä. 
Urpo otti Mikan kypärän visiirin kanssa omaksi 
varusteekseen. Pelaajan hartiasuojat ja kyynär-
pääsuojat saivat riittää ylävartalon suojaksi. Kilpi 
puuttui, mutta Mikan oma pelaajan hanska sai 
kelvata, ja vihdoin ottelu pääsi alkamaan pahasti 
myöhässä.

Pikakomennus johti sankari-
tekoihin maalin suulla
Puolustimme tiukasti, koska tiesimme, että 
ei ole herkkua olla maalissa, kun suojat eivät 
ole kunnollisia. Mika Lautanala teki1-0 ja Esa 
Landström vei RT:n jo 2-0 johtoon. Vasta ensim-
mäisen erän lopussa pääsivät Pilotit laukaise-
maan kunnolla maali kohti. Laukaus suuntautui 
kilpikäden puolelle ja Mika refleksinomaisesti 
laittoi kättä eteen ja kiekko osui suoraan käm-
menselkään. Silloin alkoi kuulua ärräpäätä, kun 
teki kipeää ja mailakin putosi kädestä, ja kiekko 
jäi siihen maalin eteen, mistä Pilotit pääsivät hel-
posti kaventamaan lukemiksi 2-1. Toisen erän 
alussa Pilotit tekivät nopeasti kaksi maalia ja 
menivät jo johtoon. Mika “Löysä” Vehmas kui-
tenkin kavensi ja Esa Landström niittasi voitto-
maalin 4-3. Ottelun sankari oli kuitenkin Mika 
Härkönen, joka joutui yllättäen maalivahdiksi 
ilman kunnollisia varusteita ja torjui mainiosti. 

Otteluraportteja
No mitähän niissä RT:n otteluissa tapahtui. Modernina internet -aikana olemme joskus kirjoit-
taneet oikein otteluraportteja. Tähän on poimittu niistä muutama.

9.11.2011 RT - LPS  9 - 2

“Vuoden – ja jatkosarjan – ensimmäinen ottelu tahkottiin Nordenskiöldinkadun hornankattilassa, 
eli Areenan puolella, kirkkaissa valoissa. Vaikka katsomot eivät pullistelleetkaan innokkaista faneista 
(yleisöä 6/8200), olivat molemmat joukkueet räväkällä pelipäällä heti alkutahdeista lähtien.  LPS tuli 
vierasotteluun uhkarohkeasti vain kahdeksalla pelaajalla, joskin pelaajien keski-ikä oli 20–25 välissä. 
Timpan ennätyspitkä nollaputki katkesi heti ensimmäisen erän alkupuolella, kun yksi LPS:n junio-
reista veivasi maalin edestä limpun reppuun. Heti perään RT sai kuitenkin tehtyä muutaman hel-
pohkon maalin LPS:n haparoivan maalivahdin taakse ja Timppa puolestaan telkesi oman veräjänsä. 
Ensimmäinen erä päättyi 4-1.

Toisessa erässä LPS:n luisteluvoima selkeästi lopahti, kun taas RT:n diesel-kone jyskytti omaa ryt-
miään päättäväisesti kohti vastustajan maalia. Tekopaikkoja oli joka ketjulla reilusti ja jokunen niistä 
hyödynnettiinkin. Kolmas erä oli vain muodollisuus, kun RT oli siirtynyt jo 7-1 johtoon. Toinen pieni 
kauneusvirhe Timpan kilpeen tuli 5-3 alivoimalla. Urpo kävi kostamassa tämän mahtavalla rannari-
lla, joka kiiti siniviivalta asti millintarkasti maalin.

Huomionarvoista: Timpan läpiajosta tekemä hanskakäden pelastus oli ehdolla 10.1. Suomen 
Urheilugaalassa vuoden sykähdyttävimmäksi urheiluhetkeksi, mutta jäi niukasti kakkoseksi. Lisäksi 
Kimi pelasi hyvän pelin (tehot 1+2) ja Ville joutui kolmen jäähyn saatuaan suihkuun.”

20.2.2011 Morrison - RT 5- 1

“Oli kylmä ja pimeä yö, kun RT:n kokeneempi kaarti kokoontui Myyrmäen jäähallille mittelemään 
Morrisonia vastaa. RT:n pakkikalusto oli varmaan hiihtoloman alun kunniaksi ollut lasten kanssa 
rinteessä ja pakkasessa jäätyneet pujottelukepeiksi, sen verran vapaasti annettin 1. erässä naapurin 

tulla maalin eteen lyömään pikkumustaa perille. Peli olikin pian 4-0 ennenkuin kukaan ehti sitä 
kuuluisaa kissaa sanoa. Olisi ollut oikeasti 5-0, mutta kun dumarit eivät nähneet selvää maalia. Tästä 
palaakin taas mieleen että kunnon tuuletukset aina kun kiekko menee maaliin, ja välillä voi kokeilla, 
vaikka ei menisikään! Kaksi viimeistä erää pelailtiin sitten tasaisemmin ja maalit 1 - 1. Naapuri oli 

nuori ja nopee, RT vain - no ei kumpaakaan. 
Kaikki kaksintaisteluluistelukiekot hävittiin. 
Ehkä Saku ja Osku pysyivät parhaiten naapu-
rin vauhdissa. Suomen miesten hiihtomaajouk-
kuetta lainatakseni tämä peli unohdetaan ja lai-
tetaan leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä!“

27.3.2011 RT – Sorry 9 - 6

“Kauden viimeinen peli. Vastassa vanha tuttu 
Sorry, joka on voitettu ties missä turnauksissa 
aikojen saatossa. Peli alkoi jo klo 19 ja se tuntui 
jääneen huomioimatta sekä RT:n että vastusta-
jan pelaajilta, sillä paikalle ilmaantui 12 RT:n ja 
11 Sorryn kenttäpelaajaa.

Ensimmäinen erä saattoi olla RT:n kauden 
paras erä, sillä ajassa 2:52 oli saavutettu 3-0 
johto, kun Ahvena, Pekka ja Sampo maalasivat 
kukin mieheen. Erä oli suvereenia RT:n näytöstä 
ja erän lopulla Kari V. Maalasi hurjalla ranne-
laukauksella kotijoukkueen jo 4-0 johtoon. Toi-
nen erä jatkui siitä mihin ensimmäinen päättyi ja 
pian oli taululla jo 5-0, kun Pekka laittoi alivoi-
malla spurtin päätteeksi ranteet lukkoon ja lim-
pun yläriman kautta byyriin. Sitten peli alkoikin 
tuntua liian helpolta. Alettiin ottaa jäähyjä ja 
päästettiin Sorry takaisin peliin.

Ennen kuin kukaan ehti/tajusi kissaa sanoa 
oli peli 6-5 ja peliä vielä 10 minuuttia jäljellä. 
Vaan sitten Pekka viimeisteli uransa ensim-
mäisen hattutempun Mika S:n mahtavasta syö-
töstä. Hetken Sorry vielä pyristeli vastaan, mutta 

RT sai kuitenkin sen verran virtaa, että Janne J.  
ja Mika S. saivat kiekon reppuun.

Ajassa 34.33. kävi ikävä episodi, kun Sorryn 
Hansonin taklauksen takia Aittolan olkapää lähti 
eri suuntaan kun muu kroppa. Pari minuuttia tätä 
ennen Ahvena otti kolmannen penaltin ja lähti 
suihkuun. Lopussa vielä Murun 1970-luvulta läh-
tien hyvin palvellut maila meni poikki, joten RT 
sinnitteli loppuvihellykseen 9:llä kenttäpelaajalla. 

Kolme RT-tähteä: Mika S. (tehot 2+4=6)
Kaksi RT-tähteä: Pekka (tehot 3+1=4)
Yksi RT-tähti: Kari V. (tehot 1+3=4)

Rantapallot kentälle!”

16.10.2011  
RT-Kiekko – Morrison 5 – 3

“RT-Kiekon kauden 2011-2012 avausmatsi käy-
tiin Nordenskiöldin kirkkaissa valoissa. Vastaan 
asettui Morrison, joka ainakin 2000-luvulla on 
tätä ennen vienyt kaikki RT:tä vastaan pela-
tut mittelöt. Veikkauksen pitkävetokertoimet 
olivat siis pienemmät vierasjoukkueelle, mutta 
RT:n kopissa ja alkulämmittelyssä päälle saama 
tsemppi ja tekemisen meininki näkyi heti ensim-
mäisessä erässä suvereenina hallintana. 

Maalinteon aloitti RT-Kiekon 3. ketju, joka 
pitkän hyökkäyspään sähellyksen jälkeen sai kie-
kon pömpeliin. Maali merkattiin Sampolle ja 
syöttö Jukalle. Pian tämän jälkeen RT:n 2. ketju 

Pekka Saarinen maalinteossa ottelussa RT-Morjens 3.3.2013.
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sai sekin onnistumisen. Maali merkattiin Nykylle 
ja syötöt Ahvenalle ja Nylkylle. Nylkkylle siis tehot 
1+1 yhteen maaliin!

Toisessa erässä Morrison kavensi ylivoimalla 
pelin 2-1:een ja sai selvästi lisää energiaa peliinsä. 
Maalin jälkeen paine pysyi pitkään RT:n puolus-
tusalueella, mutta Pasi S. pääsi Peten hyvästä 
passista yksin läpi ja veivasi komean häkin.

Kolmas erä oli hienoista RT:n painostusta 
Morrisonin lukuisten jäähyjen takia. Seuraavat 
kaksi maalia teki kuitenkin vierasjoukkue: ensim-
mäinen alivoimalla ja jälkimmäinen ylivoimalla 
heti aloituksen jälkeen siniviivavedolla. RT:n piti 
vauhtia yllä hyvän vaihtorytmin ansiosta ja Mor-
rison ajautui ottamaan lisää jäähyjä. Ja kun 
RT:lle antaa pelissä 9 YV:tä, on selvää, että häkki 
heiluu. Voittomaalin iski Osku ylivoimalla nous-
ten siniviivalta maalin kulmalle, jonne Pasi S:n 
lätty löysi. 3-3-tasoituksesta ehti kulua vain 27 
sekuntia. Sinetin RT Kiekon hienolle taisteluvoi-
tolle antoi Pete, joka pelin viimeisellä minuutilla 
ronkki järkyttävän sähellyksen jälkeen kiekon 
maaliviivalta verkkoon.

Kaiken kaikkiaan hieno avauspeli RT-Kie-
kolta. Viisikkopuolustus toimi vähintäänkin 
tyydyttävästi ja taisteluilme oli joka äijällä ver-
taansa vailla. Tähän kun yhdistetään vielä Jyrkin 
vakuuttava peli maalissa voidaan todeta, ettei 
kausi olisi juuri paremmin voinut alkaa.”

8.1.2012 RT- HeKa 5-4

“Ylemmän jatkosarjan ensimmäisessä ottelussa 
luisteli vastaan HeKa eli Helsingin Karhut. Nor-
denskiöldinkadun hornankattilan jää oli loista-
vassa kunnossa ja ulkona paukkui mukava pak-
kanen. Ensimmäistä kertaa RT:n historiassa 
oltiin panostettu katsojien viihtyvyyteen musii-
kin ja kenttäkuulutusten voimalla.

Ottelun alussa Karhut kävivät päälle vauh-
dilla ja RT oli hätää kärsimässä. Omasta pelistä 
ei ollut tietoakaan ja hyökkäyksiin saati maalin-
tekopaikkoihin ei päästy millään. Puolustus kui-
tenkin toimi ja Jontte piti joukkuetta pystyssä 
torjunnoillaan. Lisäksi maalin edusta siivotiin 
hyvin. Erän edetessä alettiin päästä paremmin 
peliin mukaan ja saatiin hiukan painetta jo vas-
tustajan päätyynkin. Erän lopussa sai Pasi kar-
vattua kiekon itselleen ja pisti kiekon nätisti pöm-

peliin. Niinpä vaikean erän jälkeen menimme 
johdossa toiseen erään.

Jos ensimmäinen erä oli Karhujen, niin toinen 
erä olikin sitten RT:n. Heti erän alussa Karhut 
saivat jäähyn estämisestä, jonka aikana ja jäl-
keen peli siirtyi RT:n haltuun.  Jäähyn aikana ei 
saatu ihmeitä aikaan, mutta heti sen jälkeen Jari 
laukoi nätisti kiekon ohi hyvin pelanneen karhu-
vahdin. Syöttäjäksi erotuomarit arpoivat Oskun. 
Peli pyöri maalin jälkeenkin Karhujen päässä ja 
palkinto tuli, kun peliä oli pelattu 25.58. Ruoko-
sen Kim sai hakattua kiekon sisään aivan maa-
lin edestä. Erän loppuvaiheessa saivat Karhut-
kin kuparisensa rikki, kun keskeltä b-pisteiden 
välistä tullut laukaus muutti suuntaa puolusta-
jan mailasta ja livahti Jonten ohi maaliin. Erän 
lopuksi Petri otti vielä kakkosen estämisestä.

Kolmanteen erään lähdettiin vajaalla, mutta 
silti RT piti kiekkoa hallussaan ja rakensi jopa 

paremmat maalintekopaikat kuin ylivoimalla 
pelaava Karhu. RT näytti jatkavan siitä mihin 
toisessa erässä jäi. Ajassa 34.59 Esko nappasi 
kaksi minuuttisen, jonka aikana saivat Karhut 
tehtyä kavennuksen kolmeen kahteen. Karhujen 
kirin loppui kuitenkin lyhyeen kaksi minuuttia 
kavennuksesta, kun Jari muutti numerot neljään 
kahteen. Peli näytti jälleen hyvältä, mutta Kar-
hut olivat eri mieltä ja runnoivat maalin edestä 
kavennuksen. Kiekko keskelle, Karhujen aloi-
tusvoitto, vasemmasta laidasta läpi ja b-pisteen 
kaarelta veto takakulmaan. Peli tasan ja aikaa 
kavennuksesta kuusi sekunttia. Että näin…. Peli 
oli aivan uusi. RT:n hallinasta ei ollut enää tie-
toakaan. Lisää ahdistusta lisäsi se, että ”paha-
poika” Esko sai toisen kaksi minuuttisen.  Jäähy 
saatiin hoidettua pois ja Sami, joka oli noussut 
pakin paikalta vastustajan maalin kulmalle sai 
sudittua kiekon riparista verkonperille. Syöttä-
jinä Pasi ja Kim. Karhut ottivat heti aikalisän ja 
vetivät maalivahdin pois yrittäen viimeiset kaksi 
ja puoli minuuttia kuudella kenttäpelaajalla 
tasoitusta, mutta hyvin puolustaen ja Jonten lois-
tavien torjuntojen avulla RT otti ansaitun voiton.

HeKa oli ottelun alussa ja lopussa vaikea vas-
tustaja, mutta suurimman osan ajasta RT vei 
peliä nätisti. Syytä henkselien paukutteluun ei 
kuitenkaan ole, sillä HeKa sijoittui lohkossaan 
kolmanneksi, joten vastus tästä vain kovenee.”

Jouni Ahvenvaara ottelussa RT-Coyotes Nordenskiöldinkadun harjoitushallissa 28.11.2010.
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Harrastekiekkoturnaus  
Hyvinkää 28.3.1998
RT-Kiekko osallistui Harrastekiekkoturnaukseen 
Hyvinkäällä 1998. Maalivahti Jouni ja muu puolustus oli 
vahvassa vireessä, vai tuhdissa kunnossa. Tulokset ainakin 
kertovat raudanlujasta puolustuksesta. Pelasimme lohko 
A:ssa seuraavin tuloksin: 

Top Club - RT-Kiekko 1 – 3
RT-Kiekko - Rangers  2 – 0
RT-Kiekko - Classic Stars  1 – 0

Lohkovoittajana selvisimme loppuotteluun, jossa vastaan 
tuli DT-92. Tiivis puolustustyöskentely jatkui, ja RT-Kiekolle 
selkeä voitto numeroin 3-1 Palkinnoksi saimme himoitun 
pokaalin, joka onkin ollut jo vuosia kateissa, oletettavasti jon-
kun mukana olleen pelaajan olohuoneen lasivitriinissä. Tämä 
oli ensimmäinen kerta, kun RT-Kiekko voitti turnauksen. 
Joukkueessa pelasivat:

Mika Savolainen, C
Juha Halonen
Toni Heinonen
Urpo Karesniemi
Kari Kuittinen
Mika Lautanala
Jouni Maijanen
Olli Muroke
Kyösti Ratia
Kim Ruokonen
Mikko Sarasjärvi
Mika Vehmas

Rakennusalan epävirallinen  
SM-turnaus - RT Cup
Syksyllä 2006 Aulangolla oli perinteinen kiinteistöalan seminaari. Siellä illanvietossa RT-Kie-
kon Mikat Savolainen ja Lautanala törmäsivät A-Insinöörien silloiseen toimitusjohtajaan Petri 
Laurikkaan ja puhe siirtyi yhteiseen harrastukseen eli jääkiekkoon. Kun kävi ilmi, että A-in-
sinööreillä on oma jääkiekkojoukkue, alkoi kiivas väittely siitä, kumpi on vahvempi joukkue 
RT-Kiekko vai A-insinöörit. Tämähän ei ratkeaisi muutoin kun pelaamalla. Pohdittiin tulisiko 
RT pelaamaan Tampereelle vai A-insinöörit Helsinkiin. Kun tästä ei löytynyt sopua, päätettiin 
saman tien järjestää rakennusalan SM turnaus, RT Cup.

Seuraavana keväänä järjestettiin ensimmäisen RT Cup 10.4.2007. Turnaukseen kutsuttiin raken-
nusalan joukkueita ja panoksena oli maan rakentavimman kiekkojoukkueen titteli. Turnausta 
varten hankittiin myös komea palkinto, joka valmistettiin Parman julkisivutehtaalla Forssassa. 
Palkinnossa on jääkiekkokaukalon muotoinen alusta, joka on Paraisten kalkkikiveä ja sen päällä 
kiekko Hyvinkään mustasta gabrosta. Palkinnon kaikki näkyvät pinnat on hiottu. 

RT Cup on pelattu neljä kertaa

Ensimmäisestä turnauksesta tehtiin turnauksen 
arvolle sopivasti myös juttu Rakennuslehteen. 
Saimme myös palkintojen jakoon arvovaltaa, 
kun palkinnot jakoi kansanedustaja Tapani 
Mäkinen. Turnauksen voitto meni Tampereelle, 
A-insinöörit voittivat finaalissa Sähkö-Aron 
joukkueen. Pronssille selvisi TAC. Kiinteistöalan 
vaikuttajista koottu KK Tigers oli neljäs ja 
RT-Kiekko viides. Skanska jätettiin viimeiseksi.

Toinen turnaus pelattiin vuoden tauon jäl-
keen 7.4.2009. Nyt mukana oli kuusi joukkuetta, 
A-Insinöörit, Skanska, TAC, Sähkö-Aro, YIT 

Turnauksista 
pelituntumaa ja 
joukkuehenkeä

Kiinteistötekniikka ja RT-Kiekko. Joukkueet 
pelasivat kahdessa alkulohkossa ja lohkojen 
voittajat pelasivat finaalissa. Jälleen voittaja oli 
A-Insinöörit.

Kun A-Insinöörit oli voittanut kaksi tur-
nausta, niin heille heitettiin haaste isännöidä kol-
mas turnaus. Se pelattiin Tampereella 7.5.2010. 
Tällä kertaa mukana oli (pitkä matkan takia?) 
vain neljä joukkuetta, A-Insinöörit, Skanska, 
TAC ja RT-Kiekko. Turnaus pelattiin siksi sar-
jamuotoisena. Viimeisessä ottelussa kohtasivat 
RT ja A-insinöörit, ja molemmilla oli kaksi voit-

RT Cupin painava palkinto  
Pasi Timon vahvoissa käsissä 11.4.2016.

toa alla. Ottelu päättyi tasan, mutta paremman 
maalieron turvin A-Insinöörit vei RT Cupin 
voiton kolmannen kerran. 

Kun olimme kansallisissa turnauksissa 
meritoituneet vahvaan turnauspelaamiseen, oli 
seuraavana vuorossa kansainväliset pelikentät, 
ja RT Cup sai jäädä muutaman vuoden ajaksi. 
RT-Kiekon 30 juhlavuoden kunniaksi pää-
timme järjestää tämän turnauksen neljännen 
kerran.
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RT-Kiekko vihdoin 
rakennusalan paras
Suomen rakentavinta jääkiekkoa pelaava joukkue ratkaistiin nel-
jännen kerran 11.4.2016 pelatussa RT Cup -kutsuturnauksessa 
Helsingin Pirkkolassa. Kahdeksan rakennusalan joukkueen tur-
nauksen voiton vei 30-vuotista taivaltaan tänä vuonna juhliva 
järjestäjäseura RT-Kiekko. Finaaliottelussa kaatui Kattotutkan 
joukkue niukasti numeroin 5-4.

Juhlavuottaan viettänyt RT-Kiekko vei tällä kertaa turnausvoiton 
puhtaalla pelillä voittaen kaikki neljä otteluaan. Finaalin ratkaisu syn-
tyi vain minuuttia ennen peliajan päättymistä, kun TA Yhtiöillä ATK 
päällikkönä toimiva Janne Jääskeläinen iski hattutempun arvoisen 
voittomaalin tutulla raudanlujalla rannelaukauksellaan. 

”Minulla alkoivat jalat olla jo aivan hapoilla. Ajattelin, että on 
parempi ratkaista ottelu varsinaisella peliajalla ja ammensin kaikki 
voimieni rippeet voittokutiin”, sanoo 158 sarjaottelua RT-Kiekon 
riveissä pelannut Jääskeläinen.

RT Cupiin osallistuneet kahdeksan joukkuetta oli jaettu kahteen 
alkulohkoon, joiden voittajat ratkaisivat finaaliottelussa mestaruuden. 
Sijoitusottelut pelattiin alkusarjan sijoitusten mukaan ja alkulohkojen 
toiseksi sijoittuneet A-insinöörit ja Pöyry ratkaisivat pronssimitalei-
den kohtalon. Pidemmän korren vei tänä vuonna A-insinöörien jouk-
kue tiukasti numeroin 2-1.

”RT Cup on kyllä hienosti järjestetty turnaus. Rakentajat pelaavat 
rehtiä jääkiekkoa ja niin ottelut kuin oheisohjelmakin olivat jälleen 
mieleenpainuvia. Odotamme innolla seuraavaa turnausta ja pojan 
paluuta Tampereelle”, virnuilee A-insinööreillä suunnittelujohtajana 
työskentelevä Riku Niemelä. Muut RT Cupiin osallistuneet joukkueet 
olivat tänä vuonna Fira, NCC, Rudus ja Peikko.

Hawaii-turnaus
Hyvinkään Harrastekiekkoturnaus vuon-
na 1998 oli ensimmäinen, missä RT-Kiekko 
pääsi voiton makuun. Sen jälkeen joukkue on 
ollut mukana monissa turnauksissa. Paitsi 
Helsingin alueen turnauksissa, RT on ollut 
mukana myös Tarvasjoella, Jyväskylässä, 
Turussa, Tampereella ja myöhemmin myös 
ulkomailla pelatuissa turnauksissa. Menestys 
on ollut vaihtelevaa kuten vastuskin. 

Mukaan Hawaii turnaukseen 
2003

Hawaii turnaukseen RT-Kiekko on osallis-
tunut useamman kerran. Hawaii-turnaus 
on Kukonlaulun Kiekkoklubin vuodesta 
1997 alkaen järjestämä keväinen mittelö. 
Turnauksessa on mukava rento tunnelma, joten 
siihen on ollut ilo osallistua useamman kerran. 

Ensimmäisen kerran RT oli mukana vuonna 
2003 Vierumäellä. Siellä onnistuttiin pitämään 
isäntäjoukkue takana sijoittumalla kahdeksan 
joukkueen turnauksessa seitsemänsiksi. RT taisi 

Rakennustieto Cup on ollut näkyvästi esillä myös julkisuudessa, tämä 
lehtileike on Rakennuslehdestä.

Janne Jääskeläinen laukoo voittomaalin finaaliottelussa Kattotutkaa vastaan. Osku Saarensilta (26) ja Sampo Oksama (27) 
valmistautuvat tuulettamaan.

pelästyä turnauksen tasoa, joten pidimme muu-
taman vuoden tauon, kunnes osallistuimme taas 
11. ja 12. Hawaii turnauksiin Paloheinässä vuo-
sina 2007 ja 2008. Sijoituksemme oli 3. ja 2. Oli 
siis aivan selvä, mikä olisi seuraavan turnauksen 
sijoitus. Emme kuitenkaan osallistuneet 2009 
turnaukseen, sehän oli 13. Hawaii turnaus. 

Hawaii pokaali RT:n hallussa

RT-Kiekko palasi mukaan Hawaii turnaukseen 
2010. Turnaus pelattiin Vierumäellä 22.5. Sinne 
saatiin jalkeille vahva joukkue, joka toi RT:n 
ensimmäisen kiinnityksen tuohon himoittuun 
pokaaliin. 

Keväällä 2011 turnaus pelattiin juuri Suomen 
voittoon päättyneiden MM kisojen jälkeen 
Salmisaaren jäähallissa. Turnaus oli tasainen ja 
RT:n pääsyn loppuotteluun ratkaisi lopulta vain 
maaliero! Alkulohkossa hävisimme loppuse-
kuntien takaiskumaalilla Jatkoajalle 3-4, mutta 
loput pelit voitettiin riittävällä maalierolla. Taas 
onnistuimme voittamaan turnauksen. 

Keväällä 2012 turnaus pelattiin Malmin jää-
hallissa. Alunperin sekin turnaus piti pelata 
Salmisaaressa, mutta tieto turnauksen siir-
tymisestä Malmin halliin ei ollut saavutta-
nut RT:läisiä. Olimme siis aamulla 26.5.2012 
Salmisaaressa ja ihmettelimme, missä muut ovat. 
Yhdellä puhelinsoitolla selvisi, että pelimme 
alkaisi vajaan puolen tunnin päästä Malmilla. 
Äkkiä autoihin ja Malmille, missä vastustaja ja 
tuomarit olivat jo jäällä. Alkuverryttely koos-
tui lähinnä luistimen nauhojen sitomisesta ja 
ensimmäinen peli Catsejä vastaan tuli vähän 
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äkkiä ja päättyi tasan 3 - 3, mutta sitten aukesi 
voittoputki. Toisessa pelissä kaatui TmH 4 - 3, 
ja alkusarjan viimeisessä pelissä nuijittiin jat-
koaika 6-1. Loppuottelussa EHK oli vastaantu-
lija vahvakuntoisen RT:n edessä, loppunume-
rot 7-1. Lopputuloksena kolmas perättäinen 
Hawaii mestaruus. Joukkueen MVP oli loista-
vaa maalivahtipeliä esittänyt Miro Ristimäki, 
jolla RT uran saldo tuossa vaiheessa, 3 peliä, 
3 voittoa. Tässä turnauksessa pelattiin tiivistä 
puolustuspeliä, ja sittenhän sieltä alkaa ne 
maalitkin tulla, kun peräpää pitää.

Ottelut Insinöörikiltaa vastaan
Kun muutaman vuoden jälkeen RT-Kiekon perustamisesta kukaan pelaajista ei enää liikkunut 
aktiivisesti Otaniemessä, niin uusien pelaajien rekrytointi jäi suusta suuhun viestien varaan. 
Arvelimme, että rakennusosastolla täytyy kuitenkin olla kiekkoa harrastaneita, jotka haluaisivat 
jatkaa rakasta lajia harrastuksena ammattilaisjoukkueessa. 

Olemme muutaman kerran haastaneet Insinöörikillan ystävyysotteluun. Jo ensimmäisellä ker-
ralla oli ajatus, että peli olisi “oikeaa” jääkiekkoa, mutta Hartwall areenalla saapui muutama pelaaja 
varusteiden kanssa ja isompi joukkue nuoria poikia ja tyttöjä mailan ja luistimien kanssa. No hönt-
säsimme teekkareiden kanssa, ja sen päälle oli sauna, missä jatkettiin juttelua kiekosta. 

Kiltaotteluista  
RT draft -tilaisuus 

Haasteottelu on järjestetty säännöllisen epä-
säännöllisesti. Syksyllä 2012, päivämäärällä 
12.12.12 saimme vastaan kovimman IK joukku-
een ikinä. Tällä kertaa porukassa ei ollut hönt-
sääjiä, vaan kaikki olivat pelimiehiä. Ottelu 
pelattiin Barona-areenalla kirkkaissa valoissa. 
Molemmat joukkueeet olivat saaneet jalkeille 
noin 3 kentällistä pelaajia. Alkuveryttelyn jäl-
keen saatiin peli käyntiin ja kilta siirtyi tuota 
pikaa 2 - 0 johtoon. Tuossa vaiheessa kilta saat-
toi jo tuudittautua helppoon voittoon, näkihän 
jokaineen joukkueiden ikärakenteen ja että van-
hoilla (= RT) alkoi jo hengitys vinkua ja posket 
punoittaa. Loppupeleissä peli tasaantui, ja jos 
joku olisi laskenut maaleja, niin kilta olisi tain-
nut voittaa!

Voitokas joukkue 16. Hawaii turnauksessa 26.5.2012. RT:n kolmas peräkkäinen voitto turnauksessa. Taivas varjele, katsokaa mikä 
palkinto. Kuvassa juhlimassa eturivissä vasemmalta Jarkko Peltola, Mika Härkönen, Miro Ristimäki, Kim Ruokonen,  
Pekka Saarinen ja takarivissä vasemmalta Janne Seeste, Jouni Ahvenvaara, Osku Saarensilta, Mika Lautanala ja Urpo Karesniemi. 

Pelaajarekrytointia 
opiskelijamaailmassa



38 39

Jälkipelit pelattiin ja uudet pelaajasopimuk-
set allekirjoitettiin sitten Tekla Oy:n edustusti-
loissa. Samalla luovutettiin Standaari n:o 13 kil-
lalle säilytettäväksi osastolla kunniapaikalla! 

Kiltaottelut ovat tuoneet joitakin pelaajia 
joukkoomme, mm Sampo Oksama, Tuomas 
Ahlroos ja Pekka Saarinen ovat tutustuneet 
RT-Kiekkoon kiltaottelun kautta.  

RT-pelaajat muistelevat

Esa Landström: Muisteloa – 10 vuotta RT-Kiekon matkassa

Taisi olla syksy 1987, kun kyläreissulla Pakilassa (yhteisten ystäviemme luona) Rautasen Timo otti 
puheeksi RT-Kiekon touhut. Myyntipuhe oli hyvä, sillä viikon päästä olin jo aamutreeneissä Pirkko-
lassa. Treeneissä minut heitettiin sitten kylmiltään Lautanalan Mikan ja Sarasjärven Mikon väliin 
sentteriksi. Siitä alkoi legendaarisen ’punakoneen’ tarina. Kun pakeiksi istutettiin vielä joukkueen 
Fetisov ja Kasatonov – Ryynäsen Jussi ja Mattilan Pete - niin avauksetkin osuivat kohdalleen. Jussi 
taisi aloittaa oman uransa vielä samoissa treeneissä kun meikäläinenkin.

Ne vuodet, kun punakone pelasi yhdessä, pis-
teitä syntyi ja tehoja löytyi (se on tarkistettavissa 
myös tilastoista). Mutta kuten kaikessa tekemi-
sessä (ja etenkin joukkueurheilussa), muutokset 
ja toiminnan kehittäminen on välttämätöntä. 
Siinä vuosien mittaan, joukkue sitten uudis-
tui ja mukaan tuli yhä nuorempia ja taitavam-
pia kavereita. Näin mm. uusien kokoonpanojen 
hakeminen ja pelisysteemin kehittäminen oli 
luonnollinen seuraus ja lopulta myös yhtenäisenä 
joukkueena menestymisen edellytys. Vuosikym-
menen vaihteessa, meillä oli jo sellainen ryhmä 
kasassa, joka oli halukas ja myös sitoutunut sys-
temaattiseen treenaamiseen – kehittymään kie-
kossa sekä yksilöinä että joukkueena. Mukana oli 
tuolloin myös pelaajia, joilla ei ollut juuri lain-
kaan sarjapelaamisen taustaa tai isompaa tietoa 
pelisysteemeistä - lähdettiin lähes A:sta liikkeelle. 
Näille herroille täytyy nostaa iso hattu: heidän 
halustaan kehittyä ja lunastaa lopulta paikkansa 
joukkueessa! Tänäkin päivänä taitaa heistä joku-
nen vielä kurvailla RT:ssä, ja samalla ymmärrän 
senkin, että jotkut pelaajat jättivät tuolloin RT:n, 
kun ’homma meni liian vakavaksi’ ja treenit oli-
vat ohjattuja; eihän sellainen kuulunut periaat-
teessa vapaa-ajan harrastamiseen ja veteraani-
kiekkoilun perushenkeen – moni ajatteli. Mutta 
kuten sanottu, vakioporukka halusi kuiten-
kin jonkinlaista systeemiä ja tavoitetta tuolloin 
koko touhuun: tämä työ sitten palkittiin lopulta 
vuonna 1994 Harrasteliigan finaalipaikalla! 
Poliisit oli tuolloin vielä liian kova pala purta-
vaksi, mutta seuraavana vuonna (1995) tulikin 
sitten jo voitettu mitali: Taxi, joka oli aikaisem-
pina vuosina vienyt RT:tä kuin litran mittaa, sai 

tuta vahvan joukkuepelaamisen ja taktiikan voi-
man: RT vei pronssipelin yhtä selkeästi kuin mitä 
Poliisit oli tehnyt vuotta aikaisemmin finaalissa 
RT:tä vastaan.

Itse sain kunnian toimia myös muutaman 
kauden RT:n kapteenina. Taustastani johtuen, 
myös valmentaminen ja treenien vetäminen lan-
kesi suurelta osin vastuulleni, yhdessä Rotkon 
Aleksin (jo tuolloin kokeneen ja valmiin pelimi-
ehen) kanssa. Ennen TKK:n rakennusosastolle 
tuloani (1985) olin opiskellut 1980-luvun alku-
puolen Jyväskylän liikuntatieteellisessä, jossa 
joukkuepelaaminen ja tietysti kiekko oli koko 
ajan sydäntä lähellä. Pelasin Jyväskylässä pari 
kautta JYP:n kakkosjoukkueessa, alempia divi-
sioonia. Junioritaustaa puolestaan löytyi D- ja 
C-junioreista Tampereen Ilveksen sisarseurasta 
(Valkeakosken Ahma). Jalkapallokaupungin 
joukkueenakin pistimme tuolloin hämeessä tasa-
päisesti hanttiin niin Ilvekselle, Tapparalle kuin 
HPK:llekin, vaikka ei samaan sarjaan viralli-
sesti päästykään pelaamaan. Jyväskylän liikun-
nalla, 1980-luvun alussa, opiskeli muuten useita, 
nykyäänkin tunnettuja kiekkovalmentajia: mm. 
Erkka Westerlund, Sakari Pietilä ja Jukka Jalo-
nen. JJ on kurssikaverini ja olemme pitäneet 
yhteyttä aina näihin päiviin asti. Nykyinen, kak-
sinkertainen maailmanmestarivalmentaja, tutki 
yhdessä kanssani 1990-luvun alkupuolella myös 
RT:n pelikirjaa ja systeemejä; hän antoi mieluusti 
vinkkejään ja kertoi mielipiteitään (sovellettuna 
tietysti RT:n tasoon ja tavoitteisiin). Kultaa emme 
voittaneet, mutta muita mitaleja kyllä; näin RT:n 
historiakin tuntee pienen hitusen mestarikoutsin 
kädenjälkeä…

RT-IK jälkitunnelmat Barona areenalla 26.2.2014, kiltalaiset 
valkoisissa ja RT:n miehet mustissa paidoissa.

Ehdin pelata ’Roston Truinssissa’ noin 10 
vuoden ajan. Matkalle mahtuu ymmärrettävästi 
kaikkea mahdollista. Vierumäen leirit ja muut 
yhteiset kokoontumiset olivat aina tietysti spesi-
aalia ja mannaa. Järjestinpä kerran ikimuistoi-
sen illanvieton (1990-luvun alussa) Polar-Yhty-
män tiloissa Pasilassa: tarjoten pelimiehille vain 
Vichyä ja Jaffaa yritin tietysti nostattaa ’Nuori 
Suomi -henkeä’ ja korostaa raittiita elämänta-
poja – tästä tempauksesta sainkin sitten kuulla 
pitkään…toisaalta – tuolloin oli arki-ilta…

Yksittäisistä matseista mieleeni on jäänyt, 
edellisten hopea- ja pronssimatsien lisäksi, ottelu 
1980-luvun lopulta Wanhoja Kissoja vastaan: 
meillä oli aamupeli Pirkkolassa ja olin ollut edel-
lisenä iltana ’vähän juhlimassa’ ystäväni kanssa. 
Jostain syystä olo oli aamulla yllättävän kepeä: 
matsi päättyi 4-4 ja tein RT:n kaikki maalit! Hul-
lun tai humalaisen tuuria - tietenkin…

Lautanalan Mikan kanssa olemme olleet yhtä 
mieltä siitä, että RT:n historian eräs parhaista 
(ellei paras…) matsi on ollut 1. välieräottelu Star-
sia vastaan vuonna 1994: voitimme ottelun 3-0. 
Se oli täydellinen joukkuepelaamisen, taktii-
kan, sitoutumisen ja taidon riemuvoitto! Jokai-
nen ukko hoiti ruutunsa niin kuin oltiin sovittu 
– uhrautuen ja systeemin mukaan! 2. välierä-
ottelun voitimme sitten ’väkisin’ 2-1 (lopputulos 
oli 5-4, toim. huom) ja näin olimme finaalissa. 
Mutta dramatiikkaa ei tästäkään matsista puut-
tunut: hävisin nimittäin oman pään aloituksen 
aivan pelin lopussa ja Stars pääsi tasoittamaan 
1-1:een – seurauksena jatkoaika. Mutta ryssimi-
seni sisuunnutti: ketjumme pääsi pyörittämään 
peliä vastustajan päätyyn, Niemisen Pete (pöy-
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täkirjan mukaan maalin syötti Kim Ruokonen, 
toim. huom) antoi minulle namusyötön maalin 
edustalle, tähtäsin kilven puolelle alanurkkaan 
ja - siellä oli! On ikimuistettavaa, kuinka koko 
joukkue kasaantui päälleni Nordiksen harjoitus-
hallin luoteisnurkkaan – olimme tiukan taistelun 
päätteeksi raivanneet tiemme finaaliin!

Pari viimeistä kautta RT:ssä pelasin pak-
kia ja olipa avartavaa nähdä peliä myös siitä 
tulokulmasta! Helposti aina vain maalinteki-
jät (yleensä hyökkääjät) muistetaan ja halataan, 
mutta puolustajien uhrautuvuus, pelin avaami-
nen ja lukutaito on kyllä koko homman vankka 
perusta – edes huipputasolla ei ymmärretä arvos-
taa puolustajia riittävästi ja se näkyy NHL:ssäkin 
mm. pelaajien palkkapussissa. Ruokosen Kimin 
kanssa oli mukava peruutella – taidettiin pelata 
pakkiparina parin kauden ajan. Oli siinä vas-
tustajalla ihmettelemistä, kun viivalla oli aina 
kaksi yli 190-senttistä tornia odottamassa. Ja 
vaikka pelissä ei kunnolla runtata saanutkaan, 
niin oman maalin edustalla oli aina ahdasta…
ja avaukset lähtivät meiltä tietysti nappitarkasti 
lapaan – suurimmaksi osaksi kuitenkin oman 
pelaajan…

Yli viiteen vuoteen en ole jäällä käynyt – 
paitsi viime talvena yhden kerran ulkojäillä; pik-
kupoikien kanssa siellä pelatessa vedin lipat vain 
kerran (!). Nyt, kun kuluvana keväänä tulee täy-
teen 55-vuotta, voisi harkita vaikka ikäistensä 
sarjassa pelaamista ja hakea hokkarit taas kella-
rista…mutta jos vielä aloitan…niin puumailasta 
en luovu!

RT-kiekolle oikein hyvää juhlavuotta 2016!
Esa Landström #24

Petri Mattila: Ennen olivat mailat puuta ja miehet legendoja

RT-Kiekko ry perustettiin 1986 rakentajateekkareiden reippailu- ja yhteydenpitokanavaksi. Seu-
ran nimi valikoitui luonnonmenetelmällä, kun Rakennustietosäätiö kaukoviisaasti optimoi markki-
nointipanoksensa ja tuki ensimmäisten pelipaitojen hankintaa.  Itse tulin mukaan samoihin aikoi-
hin, aikaan jolloin RT siirtyi ulkojäiltä halliin ja alkoi hankkia suojuksia arkojen paikkojen verhoksi. 
Aktiiviurani jäi vuosituhannen alussa, mutta uskon että edelleen harrastejääkiekon ohessa ovat jäse-
net jäällä, pukukopissa ja saunailloissa viettäneet paitsi mukavaa aikaa yhdessä, myös käyneet kaup-
paa ja vaihtaneet työpaikkaa. 

Kiekkoilutaustani ennen RT-Kiekkoa käsitti hiukan junioripelaamista ja ulkojäitä, mutta Polilla 
aloittamisen myötä liityin PUS-Hockeyhyn. Taitoni riittivät miten-kuten ’heittolaituriksi’, joten en 
juuri kiusannut kavereita  saapumalla otteluihin, mutta harjoituksissa ja saunailloissa olin aktiivinen.  
Tullessani RT-Kiekkoon huomasin nopeasti, että vähemmätkin taidot riittivät, ja että suurin aukko 
löytyi puolustuksesta. Niinpä ryhdyin hallinnollisella päätöksellä puolustajaksi ilman mitään koke-
musta tästä pelipaikasta.

Aloittelin Hannu Podduikinin kanssa, ja muistini mukaan yhteistyö sujui. Sitten yksiin treenei-
hin tuli iso, vaalea ja itsetietoinen kaveri, sekä vähän pienempi heppu, molemmat punaisissa pai-
doissa. Se pienempi vaikutti niin hitaalta, että ihmettelin mitä hittoa tuo täällä tekee, ja hänen kans-
saan en ainakaan pelaa. Nopeasti Jussista (Oulun lahja RT-Kiekolle) ja minusta tuli kuitenkin paitsi 

pakkipari myös ystävät. Pelasimme ainakin 100 
ottelua yhdessä.  Se iso vaalee, Esa Landström, oli 
keskushyökkääjä, Lautanalan Mika oikealla ja 
Sarasjärven Mikko vasemmalla laidalla. Asioista 
perillä olevat muistelevat vielä tänäänkin kai-
hoisasti RT-Kiekon historian parasta kenttää: 
Legendary Reds harjoituspaitojen värin mukaan! 
Muistelen (minulla on korkeasta iästäni huoli-
matta erinomainen muisti), että yleensä omissa 
ei soinut ollenkaan, mutta vastustajan päässä 
sitäkin enemmän meidän ollessamme kentällä. 
Mikalta löytynee riittävästi tilastoja väitteeni 
tueksi.

Muutaman vuoden jälkeen meillä syntyi kun-
non kiilu finaaliotteluihin. Olimme saaneet mer-
kittäviä (siihen aikaan) nuoria (Mika Savolai-
nen, Mika Vehmas, Aleksi Rotko, Saku Sipola, 
Petri Nieminen, Kim Ruokonen jne.) vahvis-
tuksia, joten tavoitteella oli pohjaa. Lassekin 
oli kehittynyt niin, että meillä oli oikeasti kaksi 
maalivahtia. Jossain kapakassa muistan sitten 
piirtäneeni paperiserviettiin kokoonpanomme 
perustan: saimme jäälle kolme varsin tasavah-
vaa viisikkoa.  Esa (nopee tsiigaus) ja Ale kout-
sasivat, ja harjoituksissa oikeasti harjoiteltiin 
avausta, keskialueen avausta, ylivoimaa, alivoi-
maa, luistelua jne. Välillä käytiin Vierumäellä 
leirillä, minkä lisäksi aika oli sellainen, että työn-
teko ei juuri häirinnyt harrastamista. Tuloksena 
keväällä 1994 pelasimme Harrasteliigan finaa-
lissa Poliisien joukkuetta vastaan. Ihan emme 
voittaneet, mutta matka oli hieno, ja sitä on 
mukava muistella!

Petri Mattila #11

Isä, poika ja RT-Kiekko

RT-Kiekon alkutaipaleen aikana ydinjoukko 
oli siinä iässä, että perheen perustaminen oli 
ajankohtaista. Lapsien varttuessa monilla on 
myös jääkiekko kuulunut harrastuksiin. Nyt 
kolmenkymmenen vuoden päästä alkaa siis 
olla RT:läisillä aikuisikään ehtineitä tai aikui-
sikää lähestyviä poikia, jotka ovat pelan-
neet junnukiekkoa. Eri-ikäisiä poikia on sit-
ten käynyt välillä RT:n treeneissä, kun on 
ollut hiljaisempia jaksoja. Treeneissä on käy-
nyt mm Janne Seesteen, Kim Ruokosen, Jouni 
Ahvenvaaran, Esko Koskisen ja Aleksi Rotkon 
pojat. Tiiviimmin treeneissä ovat käyneet Antti 
Härkönen ja Riku Rautanen. Antti on ollut pari 
vuotta aktiivinen harjoituksissa kävijä, mutta 
viime talvena armeija vei miehen. 

Riku Rautanen on Aalto Yliopiston opis-

kelija, ja niin syksyllä 2014 Riku otettiin pelaa-
vaan kokoonpanoon mukaan. Lokakuun 17. 
vuonna 2014 oli sitten merkkipaalu RT-Kiekon 
historiassa, kun isä Timo ja poika Riku pelasivat 
RT-Kiekon joukkueessa. Vastustajana oli Hki 
Pirates, ja RT voitti ottelun murskaavasti 18-3. 
Timppa pelasi maalissa ja Riku teki hyökkää-
jänä heti ensi pelissään maalin ja syötti yhden. 
Kyllähän isä Rautanenkin tunnetaan snaip-
perina. Kaksi kertaa Timo on ollut sarjape-
lissä kenttäpelaajana mukana ja saldo kahdesta 
pelistä on kaksi tehtyä maalia, ei syöttöjä. Rikun 
saldo ensimmäisellä kaudellaan oli kahdeksan 
pelattua ottelua, joissa tehot 5+1. Viime kausi 
Rikulta meni vaihto-opiskelijana Saksassa.

Rikun ja Antin lisäksi kasvamassa on taita-
via pelimiehiä, joten tulevaisuudessa on odotel-
tavissa ehkä lisääkin isä poika pelejäkin.

Kim Ruokonen, Juha Ryynänen, Petri Mattila ja Saku Sipola hävityn finaaliottelun jälkeen.  
Taustalla näkyvät myös Esa Landström ja Hannu Podduikin.

Riku Rautanen ja Timo Rautanen 17.10.2014
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RT goes international
RT-Kiekon kansainvälinen taival alkoi harjoitusotteluista Suomessa. Tätä seurasi matka 
MM-kisoihin kisaturisteina. Viimeisen vuosikymmenen aikana mukaan matkoille ovat tulleet 
myös pelivarusteet.

Ensimmäinen kansainvälinen pelimme oli keväällä 2004, kun Suomessa oli vierailulla englanti-
lainen harrastejoukkue London Chiefs. Lieneekö nuo olleet kokkeja, tästä ei ole tietoa. Jotain kautta 
saimme kyselyn, jos haluaisimme ottelun pelata, ja sehän kiinnosti. Kovin tiukkaa vastusta kokit 
eivät antaneet, mutta olihan se hienoa pelata kansainvälinen ottelu. Tämän jälkeen pelasimme aina-
kin kerran ruotsalaista rakennusalan joukkuetta vastaan, mutta siihen se kansainvälinen kiekkoura 
olisi jäänytkin, jos emme olisi itse tarttuneet toimeen.

Kiekkoturismia MM-kisoissa

Keväällä 2006 jääkiekon MM kisat pelattiin 
Riikassa, joka oli sopivan lähellä mutta riittä-
vän kaukana, että aloimme suunnitella kisa-
turistiksi lähtemistä. Alkuinnostuksen jäl-
keen lopulta vain viisi miestä lähti matkalle. 
Valitsimme matkapaketin, mihin kuului välie-
rät ja finaalit. Tämä oli onnistunut valinta, sillä 
Suomen joukkue selvisi neljän parhaan jouk-
koon ja saimme katsoa ensin Suomi-Tsekki 
ottelun, missä tuli  Suomelle tappio. Katkeraa 
tappiota lohdutti hieman se, että samana 
iltana Lordi voitti euroviisun laulukilpailun. 
Pronssiottelussa Suomen leijonat sitten voittivat 
Kanadan komeasti maalein 5-0. Matkan kruu-
nasi se, että Suomen pelaajat tulivat samalla 
koneella kotiin Suomeen kuin mekin. 

Varusteet mukana maailmalla

Kiekkoturismin jälkeen oli aika lähteä pelaa-
maan ulkomaille. Huhtikuussa 2011 lähdimme 
pelimatkalle Pietariin. Siellä silloin asunut 
agenttimme Jukka Karhu järjesti meille kaksi 
ottelua paikallisia harrastejoukkueita vastaan. 
Ensimmäisen ottelun onnistuimme voittamaan, 
mutta toisessa ottelussa taisi RT:n pelaajilta lop-
pua kunto ja St Petersburg All stars vei ottelun 
puhtaasti 2-0.

Kokemus oli kuitenkin niin hyvä, että pää-
timme seuraavana keväänä lähteä pelireis-
sulle Prahaan. Siellä meitä varten oli järjes-
tetty turnaus, jossa oli mukana neljä joukkuetta. 
Isäntäjoukkue Kobra 75:lle hävisimme, mutta 
kaksi muuta ottelua voitimme niukasti. 
Turnauksen voittanut Kobra 75 oli ehkä kova-

tasoisin joukkue, mitä vastaan olemme koskaan 
pelanneet. Kobrasia vastaan nähtiin osoitus reh-
distä urheiluhengestä. Mika Lautanala tuli len-
tävässä vaihdossa kentälle, kun peli pyöri jo täy-
sillä RT:n päädyssä. Kiekko pomppasi Kobrasin 
puolustajan lavan yli suoraan vastustajan sinivii-
valla vielä olleelle Mikalle, joka pääsi yksin läpi, 
vei kiekon pitkälle veskarin vasemmalle puolelle, 
ja kun maalivahti siirtyi vasemmalle tolpalle, 
Mika siirsi kiekon takaisin oikealla ja työnsi kie-
kon yhdellä kädellä maaliin, tyyliin forsberg. 
Olihan maali komea, ja niinpä myös Kobrasin 
pelaajat tulivat onnittelemaan maalintekijää.

Matkailu avartaa

RT-Kiekon miehiä Riikassa keväällä 2006, Janne Seeste, Jari Miettinen, Esko Koskinen, Mika Savolainen ja Mika Lautanala.
RT saapuu Pietariin 12.4.2011
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Berliinissä Saksan 
mestaruusottelussa

Kevään 2013 matkakohteena oli Berliini. Siellä 
pelasimme taas kaksi ottelua. Ensimmäisessä 
ottelussa kohtasimme ECC Preussen Berliinin. 
Ottelu oli tasainen, mutta alkumatkasta oli vir-
taa vääntää ottelu voitoksi 2-4. Olosuhteet oli-
vat hienot, jää oli loistava, erien välillä pidettiin 
erätauko ja jää ajettiin, katsomossa oli yleisöä ja 
kuulutuksetkin. RT oli nimetty lyhyesti ja yti-
mekkäästi Team Finlandiksi.

Toisessa pelissä vastaan tuli F.A.S.S. Berlin. 
Olimme selvästi raskaammalla jalalla liikkeellä 
ja isännät korjasivat 6-3 voiton. Edes erätauot 
jäänajoineen eivät riittäneet saamaan vauhtia 
jalkoihin. 

Berliinissä sattui olemaan juuri matkamme 
aikana DHL:n neljäs finaali, missä kotijoukkue 
Eisbären kohtasi Kölnin Hait. Onnistuimme 
saamaan koko porukalle liput otteluun. Peli ei 
ollut kummoista, mutta ottelun tunnelma oli 
valtaisa, katsomossa meteli oli niin kova, että 
pillin vihellykset eivät kuuluneet koko pelin 
aikana. Kaiken huipennukseksi kotijoukkue rat-
kaisi itselleen Saksan mestaruuden.  

RT Hoki.ee -turnauksessa 

Neljännellä kerralla pelimatka suuntautui 
Tallinnaan Toukokuussa 2014. Keli oli kesäi-
nen, lämpötila liikkui hellelukemissa, ja vapaa-
ajalla ajettiin mm segwayllä. Mutta Skoda jää-
hallissa pelattiin kiekkoa, Hoki.ee turnaus. 

RT-Kiekko osallistui turnauksessa harrestesar-
jaan, missä oli kahdeksan joukkuetta. Näistä 
yksi oli Pietarista ja loput suomalaisia jouk-
kueita. Alkusarjassa ensimmäisestä ottelusta 
tuli voitto HD Loosersista 4-3. Jarmo Saarinen 
teki kaksi maalia. Toisessa pelissä tuli tappio, 
kun hävisimme oululaiselle HC Rangersille 3-5. 
Alkusarjan viimeinen peli KieHa:a vastaan oli 
trilleri, minkä RT voitti 2-1, maaleista vastasivat 
Jounit Ahvenvaara ja Kolppanen.

Pudotuspelissä tuli vastaan HC Oak Oulu, 
joka oli RT:tä vahvempi maalein 4-2 ja meni 
finaaliin. Kohtasimme HC Reinot pronssiot-
telussa, jossa RTn liike oli reilusti parempi, ja 
ottelu päättyi 5-2 RT:lle ja saimme pronssimita-
lit ja hienon pokaalin palkinnoksi.

Keväällä 2015 oli vuorossa uudestaan Hoki.
ee turnaus Tallinnassa. Nyt mukana oli kym-
menen joukkuetta, joista yksi taas Venäjältä ja 
kaksi joukkuetta Virosta, loput seitsemän olivat 
suomalaisia harrastejoukkueita. Alkusarjassa 
hävisimme edellisen vuoden turnauksen voit-
tajalle HC Oak Oululle. Sitten voitimme viro-
laisen Mark Winnerin 5-1 ja pelasimme tasan 
1-1 HC Boostersin kanssa. Alkusarjan viimei-
sessä ottelussa murskasimme IHK/Hurut jouk-
kueen 10-0. Sijoitusottelussa vastaan tuli paikal-
linen joukkue HC Elion, jonka kaadoimme 10-2 
ja lopulliseksi sijoitukseksi tuli viides.

 

 
Prahan turnauksen ottelutaulukko, RT-Kiekko hopealla, 
seinätelineenä toimii Kari Kuittinen.

Ylä-vasen:  
Eisbären voittaa DHL mestaruuden 
huikeassa tunnelmassa.

Tähän on hyvä lopettaa. 
Tämän viisauden kirjoitti Kari Vuorela.  > 

Ylä-oikea:  
Hoki.ee turnauksen palkinto kapteeni 
Pekka Saarisen vahvoilla käsivarsilla



46 47

RT-Kiekko, sijoitukset sarjassa
            Sijoitus Lopullinen 
Sarja ja kausi   O V T H Maalit  Pisteet runkosarja sijoitus

1. Skop liiga 1988-1989  15 5 2 8 51 - 74  12  7/11  7
2. Skop liiga 1989-1990  16 7 2 7 63 - 75  16  7/12  7
3. Skop liiga 1990-1991  18 4 3 11 74- 93  11  8/10  8
4. Harrasteliiga 1991-1992  18 6 4 8 73- 71  16  7/10  7
5. Harrasteliiga 1992-1993  18 9 1 8 84- 62  19  6/10  6
6. Harrasteliiga 1993-1994  22 15 1 6 101- 52  31  4/12  2
7. Harrasteliiga 1994-1995  19 9 3 7 102- 61  21  4/14  3
8. Harrasteliiga 1995-1996  22 13 1 8 120- 74  27  7/16  7
9. Harrasteliiga 1996-1997  20 6 2 12 68- 106  14  8/11  8
10. Harrasteliiga 1997-1998  18 5 2 11 59- 83  12  8/10  8
11. Harrasteliiga 1998-1999  14 2 0 12 38- 90  4  8/8  8
12. Harrasteliiga 1999-2000 15 7 0 8 63 - 62  14  4/9  7/17
13. Harrasteliiga 2000-2001 17 7 2 8 73 - 60  16  4/10  5/18
14. Harrasteliiga 2001-2002 15 9 1 5 68 - 53  19  3/13  4
15. Harrasteliiga 2002-2003 12 4 3 5 44 - 46  11  5/9  5
16. Harrasteliiga 2003-2004 12 3 0 9 41 - 68  6  6/7  6
17. Harrasteliiga 2004-2005 16 10 0 6 101 - 66  20  6/28  6
18. Harrasteliiga 2005-2006 17 13 0 6 98 - 64  26  4/10  11/28
19. Harrasteliiga 2006-2007 17 9 0 8 97 - 86  18  3/10  7/29
20. Harrasteliiga 2007-2008 17 7 1 9 84 – 78  19  2/10  9/28
20. Seniorit +35 2007-2008  12 0 0 12 31 – 108  0  7/7  7
21. Harrasteliiga 2008-2009 21 10 3 8 110 – 100  23  4/11  10/34
22. Harrasteliiga 2009-2010 21 10 3 8 95 – 82  23  4/9  11/36
23. Harrasteliiga 2010-2011  20 9 2 9 95 – 107  20  4/10  17/38
24. Harrasteliiga 2011-2012  19 9 1 9 93 – 115  20  2/9  10/36
25. Harrasteliiga 2012-2013  19 10 1 8 92 – 83  21  5/8  23/39
26. Harrasteliiga 2013-2014 17 7 1 9 87 - 98  15  2/7  8/40
27. Harrasteliiga 2014-2015  17 9 0 8 90 – 80  18  1/8  7/43
28. Harrasteliiga 2015-2016  16 7 1 8 78 – 81  15  2/7  11/47

Runkosarja   498 219 40 239 2240-2256  478 
Play-offs   11 5 0 6 40- 44  10
Yhteensä   509 224 40 245 2280–2300 488

RT-Kiekko pelaajat Lista joukkueessa pelanneista.  
(Pelatut ottelut, maalit+syötöt=pisteet, jäähyt, maalivahdeilla lisäksi päästetyt maalit.)

1 Lautanala Mika  

424, 224+231=455, 92 min

2 Karesniemi Urpo 

 404, 26+71=97, 60 min

3 Savolainen Mika  

326, 192+252=444, 246 min

4 Härkönen Mika 

310, 175+121=296, 205 min

5 Ruokonen Kim  

299, 66+87=153, 336 min

6 Kuittinen Kari  

268, 53+76= 129, 73 min

7 Muroke Olli  

267, 7+24=31, 218 

8 Rautanen Timo  

mv 259, -1011, 0+13=13, 84 min  

kp 2, 2+0=2, 2 min
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13 Miettinen Jari 171, 51+43=94, 60 min

14 Ryynänen Juha 167, 16+32=48, 170 min

15 Harjunpää Saku 162, 121+105=226, 78 min

16 Jääskeläinen Janne 158, 50+56=106, 40 min

17 Vehmas Mika 157, 100+111=211, 136 min

18 Mattila Petri 153, 12+41=53, 32 min

19 Seeste Janne 150, 20+36=56, 108 min

20 Landström Esa 146, 69+59=128, 82 min

21 Ahvenvaara Jouni 143, 83+54=137, 312 min

22 Laxman Sami 141, 22+39=61, 60 min

23 Maijanen Jouni 139, -732, 0+2=2, 33 min

24 Ahlroos Tuomas 128, 11+45=56, 75 min

25 Peltola Jarkko 124, 14+25=39, 72 min

26 Oksama Sampo  108, 51+44=95, 26 min

27 Sarasjärvi Mikko  104, 32+47=79, 16 min

28 Saarinen Pekka  102, 48+40=88, 22 min

29 Rotko Aleksi 100, 27+47=74, 84 min

30 Podduikin Hannu 99, 20+31=51, 45 min

31 Kero Ville 98, 39+43=82, 82 min

32 Kulmala Jarmo 97, 25+33=58, 30 min

33 Saarensilta Osku 89, 27+42=69, 164 min

34 Hemiö Tero 85, 23+17=40, 25 min

35 Salmela Pasi 80, 64+92=156, 50 min

36 Aittola Janne 79, 17+22=39, 116 min

37 Nieminen Petri 75, 44+33=77, 76 min

38 Halonen Juha 73, 15+15=30, 34 min

39 Lattu Jouni 65, 27+24=51, 10 min

40 Näätänen Ari 64, 3+7=10, 2 min

41 Kankkunen Jarkko 63, 5+10=15, 24 min

42 Konschin Kari 51, 4+1=5, 48 min

43 Heikkonen Panu 46, 19+13=32, 32 min

44 Vuorela Kari 44, 13+18=31, 20 min

45 Tammelin Miska 44, 3+2=5, 68 min

46 Westermark Lars 44, -190, 0+0=0, 6 min

47 Hentilä Sami 41, 6+6=12, 20 min

48 Ylipahkala Risto 37, 11+20=31, 18 min

49 Sutinen Timo 34, 11+15=26, 54 min

50 Saarinen Jarmo 33, 26+33=59, 8 min

51 Laine Aleksi 33, 26+32=58, 34 min

52 Husu Timo 33, 4+8=12, 36 min

53 Sipola Saku 31, 8+10=18, 16 min

54 Savola Pekka 28, 2+13=15, 14 min

55 Lepomäki Jyrki 28, -161, 0+1=1, 0 min

56 Talvitie Tuomo 27, 3+3=6, 6 min

57 Sivula Panu 26, 1+5=6, 12 min

58 Ristimäki Miro 25, -128, 0+0=0, 0 min

59 Mäntylä Juha-Matti 23, 5+1=6, 8 min

60 Kirjava Jouni 22, 19+8=27, 8 min

61 Jalli Jyrki 22, 9+4=13, 6 min

62 Hakala Veli-Antti 19, 8+4=12, 18 min

63 Hakkala Erkki 19, 3+2=5, 10 min

64 Rasmus Risto 16, 1+2=3, 6 min

65 Järvinen Visa 15, 0+2=2, 0 min

66 Hynninen Tuomo 13, 1+4=5, 2 min

67 Virtanen Hannu 13, 1+3=4, 6 min

68 Inkinen Kari 12, 4+2=6, 4 min

69 Suutari Topi 12, 0+2=2, 4 min

70 Otava Olli-Pekka 11, 8+1=9, 4 min

71 Nurmela Jorma 10, 4+2=6, 6 min

72 Kaurahalme Toni 9, 1+2=3, 2 min

73 Rautanen Riku 8, 5+1=6, 0 min

74 Anttonen Hannu 8, 1+1=2, 8 min

75 Heikkonen Pasi 8, 0+0=0, 10 min

76 Moilanen Raimo 7, 2+7=9, 6 min

77 Koivusaari Risto 6, 3+4=7, 0 min

78 Poikonen Jyrki 6, 0+2=2, 0 min

79 Laukkanen Lauri 5, 1+1=2, 4 min

80 Hautala Raine 4, 1+0=1, 0 min

81 Ratia Kyösti 3, 1+0=1, 8 min

82 Kahra Kalle 3, 0+1=1, 0 min

83 Virpiö Sami 2, 0+0=0, 0 min

84 Vikkula Pekka 2, 0+0=0, 0 min

85 Sihvonen Tomi 2, 0+0=0, 0 min

86 Alajoki Pekka 1, 1+0=1, 0 min

87 Tapioharju Paavo 1, 0+1=1, 0 min

88 Luokkala Sami 1, 0+1=1, 0 min

89 Kaarlehto Tuomas 1, 0+0=0, 0 min

90 Ritola Jussi 1, 0+0=0, 0 min

91 Mikkola Joni 1, 0+0=0, 0 min

92 Kemppainen Hannu 1, 0+0=0, 0 min

93 Kärkkäinen Esa 1, 0+0=0, 2 min

94 Tyster Eetu 1, -4, 0+1=1, 0 min

Eniten pisteitä kaudessa
Pelaaja   Kausi  Ottelut Pisteet

1. Mika Vehmas  1994 – 1995 20 39
2. Pasi Salmela  2012 – 2013 15 38
3. Pasi Timo  2004 – 2005 15 37
4. Mika Savolainen  1995 – 1996 21 35
5. Pasi Salmela  2014 – 2015 15 33
6. Saku Harjunpää  2006 – 2007 13 32
7. Mika Härkönen  1995 – 1996 17 31 
7. Saku Harjunpää  2007 – 2008 20 31 
7. Mika Lautanala  1995 – 1996 22 31
10. Mika Lautanala  2009 – 2010 17 30 
11. Mika Savolainen  1996 – 1997 19 30

Eniten maaleja kaudessa
Pelaaja   Kausi  Ottelut  Maalit

1. Pasi Timo  2004 – 2005 15 27
2. Saku Harjunpää  2006 – 2007 13 20
3. Mika Savolainen  1995 – 1996 21 19
4. Mika Vehmas  1992 – 1993 17 18 
4. Saku Harjunpää  2007 – 2008 20 18
6. Mika Lautanala  1993 – 1994 24 17
7. Pasi Timo  2014 – 2015 14 16 
7. Jouni Ahvenvaara  2008 – 2009 17 16 
7. Mika Lautanala  2009 – 2010 17 16 
7. Mika Härkönen  1990 – 1991 18 16 
7. Mika Vehmas  1993 – 1994  23 16

9 Rasmus Jukka  

215, 57+76=133, 285 min

10 Koskinen Esko  

206, 12+37=49, 314 min

11 Timo Pasi  

186, 158+101=259, 46 min

12 Kähkönen Petri  

177, 56+98=154, 187 min

Eniten syöttöjä kaudessa
Pelaaja  Kausi   Ottelut  Syötöt

1. Mika Vehmas  1994 – 1995 20 24
2. Pasi Salmela  2012 – 2013 15 23 
2. Pasi Salmela  2014 – 2015 15 23
4. Mika Savolainen  2006 – 2007 14 20
5. Mika Savolainen  2007 – 2008 22 18
6. Mika Savolainen  2012 – 2013 16 17
7. Mika Härkönen  1995 – 1996 17 16 
7. Mika Vehmas  1995 – 1996 19 16 
7. Mika Savolainen  1995 – 1996 21 16 
7. Mika Lautanala  1995 – 1996 22 16

Eniten jäähyjä kaudessa
Pelaaja   Kausi  Ottelut  Jäähyt

1. Jouni Ahvenvaara  2005 – 2006 16 57
2. Mika Härkönen  2007 – 2008 21 53
3. Jouni Ahvenvaara  2008 – 2009 17 52
4. Esko Koskinen  2006 – 2007 14 46
5. Petri Kähkönen  2006 – 2007 12 43
6. Kim Ruokonen  1999 – 2000 13 42 
6. Esko Koskinen  2007 – 2008 23 42
8. Osku Saarensilta  2013 – 2014 15 38
9. Jukka Rasmus  1999 – 2000 11 37 
9. Tuomas Ahlroos  2005 – 2006 15 37

RT - Kiekko ennätyksiä
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Pistepörssin voittajat

Kausi  Pelaaja 

1988 – 1989 Mika Lautanala 

1989 – 1990 Mika Lautanala 

1990 – 1991 Mika Härkönen 

1991 – 1992 Mika Vehmas 

1992 – 1993 Mika Vehmas 

1993 – 1994 Mika Lautanala 

1994 – 1995 Mika Vehmas 

1995 – 1996 Mika Savolainen 

1996 – 1997 Mika Savolainen 

1997 – 1998 Mika Savolainen 

1998 – 1999 Pasi Timo  

1999 – 2000 Mika Lautanala 

2000 – 2001 Mika Lautanala 

2001 – 2002 Pasi Timo 

2002 – 2003 Ville Kero 

2003 – 2004 Jouni Ahvenvaara 

2004 – 2005 Pasi Timo 

2005 – 2006 Mika Savolainen 

2006 – 2007 Saku Harjunpää 

2007 – 2008 Mika Savolainen  Harrasteliiga

2007 – 2008 Saku Harjunpää Seniorit

2008 – 2009 Aleksi Laine 

2009 – 2010 Mika Lautanala 

2010 – 2011 Pasi Salmela 

2011 – 2012 Pasi Salmela 

2012 – 2013 Pasi Salmela 

2013 – 2014 Aleksi Laine 

2014 – 2015 Pasi Salmela 

2015 – 2016 Pasi Salmela 

Eniten otteluita kaudessa

Pelaaja   kausi  ottelut

1. Jukka Rasmus  2007 – 2008 26 (harraste + seniorit)
2. Kari Kuittinen  2007 – 2008 25 (harraste + seniorit)
3. Mika Lautanala  1993 – 1994 24 
3. Petri Mattila  1993 – 1994 24 
3. Mikko Sarasjärvi  1993 – 1994 24 
6. Mika Vehmas   1993 – 1994 23 
6. Esa Landström   1993 – 1994 23 
6. Mika Härkönen   1993 – 1994 23 
6. Mika Savolainen   1993 – 1994 23 
6. Juha Ryynänen   1993 – 1994 23 
6. Olli Muroke   1993 – 1994 23 
6. Urpo Karesniemi  1993 – 1994 23 
6. Esko Koskinen  2007 – 2008 23 (harraste + seniorit)

Eniten pelattuja kausia
Pelaaja  1. kausi  ottelut kausia

1. Mika Lautanala 1988 – 1989 424 28
1. Urpo Karesniemi 1988 – 1989 404 28
3. Timo Rautanen 1988 – 1989 261 27
4. Mika Savolainen 1991 – 1992 326 25
4.Kim Ruokonen 1991 – 1992 299 25
4.Kari Kuittinen 1988 – 1989 268 25
7. Mika Härkönen 1988 – 1989 317 23
8. Olli Muroke 1988 – 1989 267 21

Pienin päästettyjen maalien  
keskiarvo kaudessa (väh. 5 ottelua)
Pelaaja   kausi  ottelut m/o

1. Timo Rautanen  1993 – 1994 10 1,70
2. Lars Westermak  1993 – 1994 16 2,69
3. Timo Rautanen  1999 – 2000 8 2,75
4. Jouni Maijanen  2001 – 2002 6 2,83
5. Timo Rautanen  2000 – 2001 9 2,89



Avance-johtamiskoulutus
AVANCE-JOHTAMISKOULUTUS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON
KAUPPAKORKEAKOULUwww.jyu.fi/mba Avance-johtamiskoulutus

Nostetta työuralle

Jyväskylän yliopiston Executive MBA kansainvälisesti akkreditoitu 
korkeatasoinen kokeneille johtajille ja asiantuntijoille suunnattu 
koulutusohjelma 

emba.jyu.fi

”Itse valitsin Jyväskylän EMBA:n, akkreditoitujen vaihtoehtojen joukosta ensi
sijaisesti todella joustavan räätälöitävyyden takia. Mutta se, miksi haluan erityi
sesti suositella Jyväskylää, liittyy opiskelu ja oppimiskulttuuriin, uskon että se  
on jotakin uniikkia.

Modernit menetelmät pakottivat oman ajattelun kehittämiseen, sekä jatkuvasti 
jonkin uuden luomiseen omaa arkea, kokemuksia ja uusia oppeja yhdistämällä. 
Olenkin useissa tilaisuuksissa todennut, että EMBA on ratkaisevasti vaikuttanut 
tapaani ajatella ja toimia.”

Saku Harjunpää
Managing Director and Founder, Valiorakennuttajat Oy

Opiskele joustavasti työn ohessa – tilaa sitoumuksetta alustava  
opintosuunnitelma Executive MBA -opinnoiksi
emba.jyu.fi/opintosuunnitelma

 



Kia onnittelee
30-vuotiasta RT-kiekkoa!

Uusi Kia Optima SW-mallisto alk. autoveroton hinta 25.770,62 € + arvioitu autovero 5.219,38 € + tk 600 
€ = kokonaishinta 30.990 €. Vapaa autoetu alk. 650 €/kk, käyttöetu alk. 485 €/kk. EU-yhd. kulutus 
4,4–7,6 l/100 km, CO2-päästöt 113–184 g/km. Kia-takuu 7 vuotta tai 150 000 km, kolme ensimmäistä
vuotta ilman kilometrirajaa. Kia 24h tiepalvelu vuodeksi veloituksetta. 

Täysin uusi Optima Sportswagon on hyvä esimerkki vuoden 2016 Optima-malliston upeasta muotoilusta ja
tyylikkäistä sisätiloista. Sportswagon on lisäksi erittäin käytännöllinen ja "grand touring" -perinteen
mukainen olemus lisää sen houkuttelevuutta. Sportswagonissa on runsaasti intuitiivista ja avustavaa
teknologiaa, johon on yleensä totuttu vain ylemmän hintaluokan autoissa.

Optima SW alkaen 30.990 €



Vuokraa oma koti: sato.fi

98m2

Pia, Toni ja Isabella
SATO VuokraKodin ylpeät asukkaat.

We Delete your problems

Puh. 010 656 1000 (24h) 
info@delete.fi 

www.delete.fi 

weber.vetonit SUPRA on laastimaailman vetävin uutuus, jolla teet työn entistäkin helpommin. 
Erinomaisen työstettävyyden lisäksi valumaton ja valkoinen SUPRA on jopa 30 % riittoisampi kuin 
tavanomaiset kiinnityslaastit. Ergonomisen kevyt SUPRA on loistokumppani kaikkiin laatoitus- 
hommiin. Älä jämähdä, vaan kokeile.

Lue lisää: e-weber.fi/supra







Juhlajulkaisun 
tekemistä ovat 
tukeneet RT-Kiekon  
entiset pelaajat

Juha-Matti Mäntylä
Juha Ryynänen
Mikko Sarasjärvi / DraCon Oy

Yhdystie 40, 62800 Vimpeli • Puh 0207 609 250  • Fax 0207 609 251 
email: etunimi.sukunimi@tikli.com • www.tikli.com  

Alumiinitikkaat
ja kattoturvatuotteet

Alumiiniovet 
ja -ikkunat

Vesivaa,at ja linjarit

LAAKSOLAHDEN TENNISKESKUS OY / LOGOT

CMYK

Keltainen 
C0|M04|Y100|K0

Sininen 
C100|M72|Y0|K32

RGB

Keltainen 
R255|G232|B0

Sininen 
R0|G62|B126

PMS

Keltainen 
Pantone Yellow 012 C

Sininen 
Pantone 281 C




