
 
 

SUOMEN ALAMÄKILUISTELUN MAAJOUKKUE 2012 
 

 
ARTTU PIHLAINEN 

Syntymäaika: 16.11.1981 
 

Arttu on 30 –vuotias jyväskyläläinen ja hallitseva alamäkiluistelun 
maailmanmestari. Arttu valmistui Jyväskylän Yliopiston 
liikuntatieteellisestä tiedekunnasta 2009 ja toimii tällä hetkellä liikunnan- ja 
terveystiedon opettajana. Arttu on pelannut jääkiekkoa aktiivisesti pitkään, 
mutta nykyisin vain harrastusmielessä. Harrastuksina Artulla on 
kaikenlainen urheilu, hyvä ruoka ja musisointi The Funky Monkeys –
nimisessä coverbändissä. Arttu on treenannut tätä kautta varten todella 
määrätietoisesti, tavoitteenaan tuoda mestaruus jälleen kerran koti-
Suomeen. 
 
Pituus: 178 cm 
Paino: 80 kg 

 
 
 
 
 
MIIKKA JOUHKIMAINEN 
Syntymäaika: 10.4.1985 
 
Miikka on 26 –vuotias jääkiekkoammattilainen. Miikka aloitti 
jääkiekkoilijan uransa 6 –vuotiaana. Mies on pelannut A- ja B –
juniorivuodet IFK:ssa. Jouhkimainen pelasi HIFK:n riveissä kausilla 2005-
2008. Lappeenrantaan ja SaiPan riveihin mies muutti kausiksi 2008-2010. 
Viime kaudella Jouhkimainen pelasi Mestiksessä KooKoon joukkueessa. 
Helsinkiläinen vahvistaa tällä kaudella Bewen joukkuetta kakkos-divarissa. 
Alamäkiluistelussa Miikalla on takataskussa jo kaksi osakilpailuvoittoa. 
Miikan tämän kauden tavoite on finaaleihin pääseminen. Harrastuksina 
miehellä on rullakiekko ja musiikki. 
 
Pituus: 183 cm 
Paino: 82 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

LARI JOUTSENLAHTI 
Syntymäaika: 4.4.1984 
 
Lari on 27 –vuotias espoolainen. Haukilahdessa asuva mies on pelannut 
jääkiekkoa 5 –vuotiaasta asti. Larilla on pitkä ura junioriliigassa 
kansallisella tasolla sekä vuosi Mestiksessä (HC Salamat) ja 2 vuotta 
USA:ssa (Grand Rapids Owls ja Nashville AAA). Lari pelasi vuodenpäivät 
myös kaukalopalloa Bewen edustusjoukkueessa. Tällä hetkellä Lari pelaa 
jääkiekkoa harrastusmielessä. Lari valmensi kauden Kanadassa (Montreal) 
yksityisessä koulussa sekä teki töitä Montrealin juniorijoukkueiden 
luisteluvalmentajana. Larin löytää tällä hetkellä ohjaamassa nuoria 
kiekkoilijoita Hockey Base:ssa Vantaalta. 
 
Pituus: 180 cm 
Paino: 80 kg 

 
 

PAAVO KLINTRUP 
Syntymäaika: 17.6.1989 
 
22 –vuotias oululainen on Suomen maajoukkueen kuopus, joka liittyi 
alamäkimaajoukkueeseen vuonna 2008. Paavo on pelannut aktiivisesti 
jääkiekkoa Oulun alueella lähinnä junioridivarissa vuoteen 2009 saakka ja 
siitä eteenpäin vain harrastusmielessä. Pohjoisen poika on myös yltänyt 
yläasteella SM-mitaleille uimahypyssä. Paavo opiskelee tällä hetkellä 
poliisiksi ammattikorkeakoulussa, josta hän valmistuu 2013. Harrastuksina 
miehellä on kaikenlainen urheilu. Paavon tämän vuoden tavoitteena Red 
Bull Crashed Icessä on pikku finaaleihin pääseminen (sijat 5-8). 
 
Pituus: 175 cm 
Paino: 80 kg 
 
 
 
 
MATIAS SCHANTZ 

Syntymäaika: 28.2.1980 

  
Matias on 31 –vuotias helsinkiläinen kahden lapsen isä. Hän on pelannut 
jääkiekkoa aktiivisesti vuoteen 2005 asti. Mies pelasi Suomessa -junioreissa 

(Blues, Jokerit), ja Mestiksessä (Kiekko-Vantaa) sekä SM -liigassa (Jokerit). 
Matias pelasi myös vuoden Tanskan liigassa (Herlev IC) ja vuoden Norjan 
liigassa (Comet IK). Matias on ammatiltaan yrittäjä. 


