
 

 

 
 
Tiedote 15.5.2014 
 
Kari Ågren Porista valittiin vuoden 2014 jääkiekkohuoltajaksi 
 
Ässät B1 -joukkueen huoltaja Kari Ågren on valittu vuoden 2014 
jääkiekkohuoltajaksi. Suosittu kisa keräsi jälleen suuren joukon ehdotuksia 
ympäri Suomen. Yleisön suosikiksi kisassa nousi Kiekko-Haukkojen 
huoltaja Antti Kuoppala Ähtäristä. 
 
Vuoden jääkiekkohuoltaja -kisassa valittiin tänä vuonna kaksi voittajaa. Tuomaristo palkitsi 
Vuoden 2014 jääkiekkohuoltaja -tittelillä jo toista kertaa finaaliin tiensä selvittäneen Kari 
Ågrenin, 67, Porista. 
 
Lisäksi tänä vuonna valittiin ensimmäistä kertaa myös yleisön suosikki.  Antti Kuoppala, 35, 
Ähtäristä keräsi yli 500 äänen potin nettiäänestyksessä ja voitti yleisöäänestyksen. 
 

- Vuoden jääkiekkohuoltaja valittiin nyt jo kolmatta kertaa, ja arvonimestä on tullut 
jääkiekkopiireissä erittäin arvostettu. Aikaisempien vuosien tapaan jääkiekkojunnut 
ehdottivat erittäin aktiivisesti omia huoltajiaan, mikä todistaa, että suomalaisissa 
seuroissa todellakin huolto pelaa, tuomaristoon kuulunut Cramo Finland Oy:n 
markkinointipäällikkö Lasse Huuhka kertoo. 

 
Lämminsydäminen monitaituri vei voiton 
 
Vuoden 2014 jääkiekkohuoltajalla Kari Ågrenilla on takanaan kymmeniä huoltovuosia jääkiekon 
parissa. 
 

- Innostuin jääkiekkohuoltajan hommista 1970-luvulla poikani harrastuksen myötä. 
Sittemmin on tullut huollettua aina ihan nuoremmista pojista A-junnuihin saakka. Vielä 
töissä ollessani käytin esimerkiksi pekkasvapaat pitkälti pelimatkoihin ympäri Suomen, 
Ågren kertoo. 

 
Lämminsydämiseksi monitaituriksi kuvatun Ågrenin on vaikea kuvailla liikutukseltaan, mitä 
palkinto hänelle merkitsee. 
 

- Suomalaiseen tapaan kehujen vastaanottaminen tuntuu vieraalta ja melkein meinaa tulla 
tippa linssiin. Olen kuitenkin hyvin onnellinen ja otettu tästä arvostuksesta, Ågren 
luonnehtii. 

 
Porilaismiehen mielestä parasta huoltajan työssä on mahdollisuus auttaa joukkuetta 
menestymään sekä lapsia ja nuoria kehittymään. 
 

- Huoltajan hommissa tietää aina, että tekee tärkeää työtä. Välineiden huoltamisen lisäksi 
nautin poikien kanssa juttelusta, Ågren sanoo.  

 
Hyvä huoltaja on Ågrenin mielestä joka paikan höylä. 
 

- Huoltaja ei pidä vain luistimia terässä, vaan myös pelaajat. Toimitamme joukkueessa 
toisinaan niin lääkärin, äidin kuin suodattimenkin roolia pelaajien ja valmentajien välillä, 
Ågren naurahtaa. 

 



 

 

 
 
Vuoden huoltaja haluaa lähettää vaimolleen lämpimät kiitokset ymmärryksestä harrastustaan 
kohtaan. 
 

- Vaimoni tottui pojan harrastuksen vuoksi siihen, että mies on aika paljon liikkeellä. Hän 
käyttää ajan hyödyllisesti, minkä ansiosta koko perheellä ja lähiomaisilla riittää tumppuja 
ja muita neuleita, Ågren sanoo. 

 
Vuoden jääkiekkohuoltajan valitsi tänä vuonna tuomaristo, johon kuuluivat Neka Haapanen 
Suomen jääkiekkohuoltajat ry:stä, jääkiekkolegenda Ville Peltonen sekä Lasse Huuhka Cramo 
Finland Oy:stä. 
  
Kilpailun voittaja palkitaan 700 euron arvoisella stipendillä Kisakallion urheiluopistolla 
järjestettävään jääkiekkohuoltajan täydennyskoulutukseen tai niin halutessaan vastaavan 
suuruisella varustelahjakortilla. Yleisön suosikki saa 350 arvoisen stipendin Kisakallion 
urheiluopistolla järjestettävään jääkiekkohuoltajan täydennyskoulutukseen tai halutessaan 
vastaavan suuruisen varustelahjakortin. 
  
 
Vuoden 2014 finalistit olivat: 
  
Markku Moilanen, 42, Helsinki, Jokereiden C-joukkueen huoltaja 
  
Hannu Hakamäki, 54, Kurikka, Kurikan Ryhti 
  
Jaana Grönlund, 43, Loviisa, Loviisan Jääkiekkoklubin C2-joukkueen huoltaja 
  
Keijo Karvonen, 50, Rovaniemi, Napapiirin Pantterit C1-joukkueen huoltaja 
  
Marko Ahlroth, 43, Espoo, Espoo Bluesin A-nuorten huoltaja 
  
Mika Korpela, 46, Jyväskylä, Diskos A-juniorien huoltaja 
  
Pete Karukka, 43, Tampere, Tappara 
  
Pasi Tiirikainen, 41, Iisalmi, IPK 
 
Yleisön suosikki: Antti Kuoppala, 35, Ähtäri, KIE-HA 
  
Vuoden 2014 huoltaja: Kari Ågren, 67, Pori, Ässät, B1-joukkueen huoltaja 
  
 
 
 
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: 
 
Cramo Finland Oy 
Lasse Huuhka, markkinointipäällikkö 
GSM: 040 744 2022, sähköposti: lasse.huuhka@cramo.com 
 
OS/G Viestintä 
Toni Perez 
p. 0400 630 063, sähköposti: toni.perez@osg.fi 



 

 

 
 
Suomalainen Cramo on täyden palvelun rakennuskonevuokraamo. Koneiden ja laitteiden lisäksi vuokraamme 
siirtokelpoisia tiloja sekä tarjoamme rakentamista, saneeraamista ja kunnossapitoa tukevia palveluja. Cramo on 
alansa johtavia palveluntarjoajia Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Cramolla on toimintaa 15 maassa 360 
toimipisteessä ja henkilöstöä noin 2 400. Vuoden 2013 liikevaihto oli 660 miljoonaa euroa. Kotimaassa toimimme 
valtakunnallisesti yli 400 työntekijän voimin noin 60 toimipisteestä käsin. Asiakaskuntaamme kuuluu yrityksiä ja 
tahoja rakennusteollisuuden ja muun teollisuuden, kaupan sekä julkisen sektorin alalta. Lisäksi palvelemme 
kuluttajia. Cramo Finland Oy on osa Cramo-konsernia, jonka emoyhtiö Cramo Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki 
Oy:ssä. www.cramo.fi,www.facebook.com/cramofinland	  
	  
 
 
 


