
Iso Musta 
ja täplät 

Veli-Pekka ketola, VeePee, Vellu, 
iso Musta, on tehnyt Pitkän Matkan 

suoMalaisessa jääkiekossa. 
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joskus hiljaisuus koskettaa voimak-
kaammin kuin meteli. Hiljaisuuden 
voimaa on vain vaikea huomata, koska 

me emme aina huomaa sitä, mitä ei ole. 
Viime kevään MM-kisojen Ranska–Suomi 

-ottelun alla Hartwall Areenalla oli normaa-
lia peliä edeltävää hälinää, kun kulman ovet 
avattiin, ja jäälle rullattiin punainen matto. 
Halli alkoi hiljetä kun kuuluttaja kertoi, että 
samana aamuna kuolleen Pekka Marjamäen 
kunniaksi pidettäisiin hiljainen hetki. 

Kulmasta astui esiin pitkä, tummahiuksi-
nen mies, jonka niska oli hieman kyyryssä, 
kuten monilla pitkillä ihmisillä. Tällä kertaa 
se oli tilanteen vakavuuden vuoksi enemmän 
kuin sopivaa. 

Hän asteli vakain askelin punaista mattoa, 
teki käännöksen aloituspisteen kaarella ja 
marssi määrätietoisesti matolla odottaneen 
mikrofonin luo. 

“Arvoisa yleisö…” hän aloitti puheensa. 
Halli hiljeni ja hiljaisuus vain voimistui 

jokaisen uuden lauseen myötä. 
– Kyllä sen aisti siellä hallissa, että koko 

yleisö oli vahvasti mukana. Areena oli niin 
hiljainen, että mietin jo, että missä oikein 
olen. Se oli kuitenkin Suomen matsi. Eniten 
pelkäsin, että joku alkaa huudella. 

Huutoihin mies oli toki tottunut. Niistähän 
hän oli saanut peliaikanaankin virtaa. Nyt 
vain ei ollut huudoille oikea aika ja paikka. 
Nyt ei ollut oikea aika kuulla “VEEEEE-
ELLLLLLUUUUUUUUUUU”.

– Kyllähän kaikki ymmärsivät tilanteen 
tärkeyden, kun he näkivät, että Iso Musta 
oli tullut Porista, Juhani Tamminen totesi 
seuraavana päivänä. 

Iso Musta. Porista. Veli-Pekka Ketola. 
– Vellu ei sieltä helpolla lähde.

porIsta alkuun
Seuraikoniksi ei synnytä. Seuraikoniksi tul-
laan vain ajan kanssa, kun jonakin päivänä 
kukaan ei voi kuvitellakaan pelaajaa missään 
toisessa pelipaidassa, edustamassa mitään 
muuta seuraa kuin sitä, jossa hän on aina 
pelannut. Tai ainakin ”aina”. 

– Elämähän johdattelee, ja elämässä on 
aina tavoitteita ja kohokohtia. Minun elämäs-
säni ne ovat kääntyneet Poriin päin, Ketola 
sanoo. 

– Jos olisin valinnut HIFK:n alussa, saattai-
sin olla Helsingissä nyt. Tai jos olisin käyttäy-
tynyt Winnipegissä niin kuin ihminen käyt-
täytyy, eikä niinkuin Ketola käyttäytyi, olisin 

saattanut olla pitkään Pohjois-Amerikassa. 
Jos. 
Mutta ei Ketola aina pelannut Ässissäkään. 

Kun Veli-Pekka Ketola aloitti jääkiekkoilun 
pikkupoikana Porissa, Ässiä ei edes ollut 
olemassa. 

Oli kuitenkin Karhut ja oli Rosenlewin 
Urheilijat −38. Ketola aloitti RU-38:ssa, mutta 
kun kaverit pelasivat Karhuissa, ja kun RU-
38:sta ei tuntunut pääsevän reilusti edes Sa-
takunnan piirijoukkueeseen, hänkin vaihtoi 
Karhuihin. 

Ja niin nuori mies kehittyi, pelasi jääkiek-
koa, ja nautiskeli elämästä. 

– Se oli sitä aikaa: pelejä ei ollut kuin Po-
rissa ja Raumalla. Lukko, Hokki, Säppi, me ja 
joskus PPT, Ketola totesi Jyrki Laelman 1978 
ilmestyneessä kirjassa “Ässien ässä”. 

Siirto kannatti, sillä jo 15-vuotiaana, kau-

della 1963-64, Ketola pelasi kaksi SM-sarja-
ottelua. Niissä hän ei vielä päässyt pisteiden 
makuun, mutta seuraavalla kaudella hän pe-
lasi täydet 19 ottelua, eli kymmenjoukkueisen 
SM-sarjan täydet 18 kierrosta, ja mestaruu-
desta pelatun uusintaottelun Ilvestä vastaan. 
Hän oli joukkueensa kuudenneksi paras 
pistemies (5+1=6) ja viidenneksi paras maalin-
tekijä. Ja Suomen mestari, sillä Karhut voitti 
Ilveksen 5-1. Ketola teki maaleista yhden.

Karhut taisteli seuraavalla kaudella puto-
amista vastaan, ja sijoittui sitä seuraavalla 
kaudella sarjassa kymmenenneksi, mutta 
1967 Ketola oli jo Karhujen pistepörssin ykkö-
nen. Kauden 22 ottelussa Ketola teki 15 maa-
lia ja nappasi kymmenen syöttöpistettä. Hän 
oli myös vakiinnuttanut numerokseen 13. 

– Se oli [Lasse] Heikkilän idea. Hän sanoi, 
että ota se, sitä ei ole Porissa sitten kantanut 
kuin kaksi, Ketola kertoi kirjassaan. 

Heikkilä oli se toinen.

porIsta DetroItIIn
Ja seuraavalla kaudella pitkä ja hontelo sent-
teri pelasikin jo Grenoblen olympialaisissa. 
Isokokoinen keskushyökkääjä erottui Suo-
men joukkueesta edukseen, ja olympialaisten 
jälkeen häntä yritettiin ensimmäisen kerran 
saada lähtemään Porista. Detroit Red Wing-
sin kykyjenetsijä Mike Daski iski silmänsä 
Ketolaan ja houkutteli hänet vuoden 1969 
syksyllä Detroitin harjoitusleirille. 

– Sanoin, että voisin lähteäkin, Ketola 

toteaa. 
– Päätöstä helpotti se, että myös ruotsalais-

puolustaja Lennart “Lill-Strimma” Svedberg 
lähti leirille, ja tunsin hänet kaukalon ulko-
puoleltakin, olimme jonkinlaisia kavereita. 

Ja niin Ketola lähti Port Huroniin, Michi-
ganiin, Red Wingsin leirille. NHL oli juuri 
laajentunut kahdentoista joukkueen sarjaksi, 
joten pelipaikkoja oli tarjolla hieman enem-
män kuin aiemmin, mutta kovaa oli kilpailu-
kin. Red Wingsin leirillä oli 64 pelaajaa, joista 
päivittäin osa sai pakata tavaransa ja lähteä 
kotiin. Ketola taisteli paikoista 35 muun 
hyökkääjän kanssa. 

Tietysti parhaiden ketjujen paikat oli jo 
täytetty, sillä joukkueessa pelasivat tuolloin 
41-vuotias Gordie Howe, Alex Delvecchio, Carl 
Brewer – joka oli juuri palannut Suomesta – ja 
myöhemmin “iron manina” tunnettu Garry 
Unger.

– Tunsin Brewerin, mikä auttoi. Lisäksi 
entinen Suomen maajoukkuepelaaja Jerry 
Salmi, joka oli lopettanut kiekkoilun ja oli 
Finnairilla töissä San Franciscossa, oli pari 
viikkoa minun apunani, Ketola muistelee. 

– Jerry otti töistä vapaata ja oli periaat-
teessa kahden viikon pestillä Red Wingsissä. 
Kyllä minä englantia osasin, mutta oli hyvä, 
että apu oli lähellä. Jerry auttoi ja samalla 
analysoi peliäni. 

Vellu piti pintansa ja pysyi leirityksessä 
koko ensimmäisen viikon, jolloin jäljellä oli 
enää kaksi joukkueellista pelaajia. 

Harjoitusleirin päätteeksi nuorukainen 
sai Red Wingsiltä tarjouksen jäädä Pohjois-
Amerikkaan – mutta Red Wingsin farmijouk-
kueeseen. 

– Se ei tullut kysymykseenkään. Se olisi 
ollut liian suuri hyppy tuntemattomaan. Olin 
mennyt juuri [elokuussa] naimisiin ja olisi 
ollut liian itsekäs päätös jäädä sinne, Ketola 
sanoo. 

– Irrottautuminen Suomesta pohjoisame-
rikkalaiseen ammattilaiselämään oli ihan 
eri asia vuonna 1969 kuin nyt. Se oli ihan eri 
maailma. NHL oli tarunhohtoinen maailma, ei 
meillä ollut sieltä paljonkaan tietoa. Olimme 
me kai nähneet joitain kuvia Bobby Hullista 
heinäpellolla, ja tiesimme tilastot.

Jos ei tiennyt Ketola paljoakaan NHL:stä, 
tunne oli molemminpuolinen, sillä Red Wing-
sin leiritiedoissa Ketolaan viitattiin tanska-
laisena. 

Euroopassa oltiin siirrytty koko kentän 
taklauspeliin, mikä mullisti pelin. Jopa 
MM-kisojen parhaaksi puolustajaksi valittu 
Svedberg harkitsi siirtymistä hyökkääjäksi 
sääntömuutoksen takia. Eurooppalaispelaajat 
eivät olleet tottuneet kovaan pohjoisamerik-
kalaiseen kiekkoon, ja se oli katkaissut myös 
ruotsalaisen Ulf Sternerin NHL-uran neljään 
matsiin. 

– Minä olin 20 ja peli oli siellä paljon ko-
vempaa. Välillä se oli ihan hullua.

porIsta HelsInkIIn
Ketola palasi Suomeen, mutta ei Poriin, vaan 
Helsinkiin. Jokereiden vahva mies Aimo 
Mäkinen sai houkuteltua nuorukaisen Joke-
reiden SM-sarjaan nousseeseen joukkuee-

 "kaikki  
 ymmärsivät 
 tilanteen tärkey- 
 den, kun he näkivät, 
 että Iso Musta oli 
 tullut porista. Vellu 
 ei sieltä helpolla 
 lähde." 
– juhani TaMMinen

 "Irrottautuminen  
 suomesta pohjois- 
 amerikkalaiseen 
 ammattilaiselämään  
 oli ihan eri asia  
 vuonna 1969 kuin 
 nyt. se oli ihan eri 
 maailma." 

Tämä oli yksi vuoden 2012 MM-kisojen arvokkaimmista hetkistä: 
veli-Pekka ketola puhui Pekka Marjamäen muistolle.

Leijona-pelaajia hotelli hesperian edustalla joskus 1970-luvulla. vasemmalta kari 
Makkonen, veli-Pekka ketola, Timo nummelin ja hexi Riihiranta.
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seen, josta hän kokosi oikeaa superryhmää. 
Joukkueessa pelasivat pelasivat Monosen vel-
jekset Erkki ja Lauri, nallipyssyketju – Timo 
Sutinen - Pentti Hiiros - Timo Turunen – sekä 
Ilpo Koskela, joka valittiin MM-kisojen par-
haaksi puolustajaksi seuraavalla kaudella. 

Jokerit jäi sarjassa kuitenkin viidenneksi. 
Ketola oli joukkueen toiseksi paras pistemies, 
ja SM-sarjan pistepörssin viides. Hän teki 22 
ottelussa neljä hattutemppua ja pelasi kauden 
aikana myös 29 A-maaottelua ja teki niissä 14 
maalia. Hänet valittiin SM-sarjan tähtiken-
tälliseen. Kesken Tukholman MM-kisojen 
– joissa Ketola teki 4+2=7 pistettä 10 ottelussa 
– kansainväliset uutistoimistot kertoivat Red 
Wingsin tarjoavan sopimuksia Svedbergille, 
Ketolalle ja Arne Carlssonille. 

Mutta Vellu ei ollut tyytyväinen.
– Se oli pelillisesti hajanainen ja rikko-

nainen kausi. Olin nuori mies, eikä silloin 
ollut ammattilaisuutta, eikä minulla selvää 
näkemystä omasta tekemisestäni.

– Olin valmistunut kauppaopistosta ja 
saanut työpaikan vakuutusyhtiö Tarmosta, 
mutta Helsingissä olin automyyjänä ja elämä 
oli vähän irrallista. Helsinki paikkana kyllä 
kiehtoi, mutta se kausi ei antanut suuria 
elämyksiä, ja päädyin seuravaan kautena 
takaisin Poriin. 

porIsta DelegaatIo
Ässät oli ollut Ketolan edellisellä kaudella 
SM-sarjassa neljäs, ja velluton Ässät Jokerei-

den takana kuudes. Porista lähti Helsinkiin 
delegaatio, jota johti Porin jääkiekon vahva 
mies, Karhujen puheenjohtaja, ja Ässien en-
simmäinen puheenjohtaja, teollisuusneuvos 
Vilho Santala. 

Viesti oli selvä. 
– “Vellu”, sää tuut ny Poriin, Ketola muiste-

lee nauraen. 
– Asioista keskusteltiin, nykyisin ne on ka-

kun murusia, mutta ne olivat silloin minulle 
tärkeitä, ja minä palasin Poriin.

Myös Alpo Suhonen siirtyi Jokereista 
Poriin, ja myös Raimo Kilpiö voitaneen laskea 
vahvistukseksi, sillä vanha maaotteluratsu 
pelasi edellisellä kaudella vain 12 ottelua. Ke-
tolan ja malaivahti Jorma Valtosen johdossa 
Ässät nousi uuden sarjasysteemin loppusar-
jan kymmenen ottelun aikana viiden pisteen 
takamatkalta viiden pisteen johtoon, ja 
Suomen mestariksi. 

Ketola voitti SM-sarjan pistepörssin tehty-
ään 31 ottelussa 25 maalia, ja 42 tehopistettä. 

– Kaikkea ei mitata rahassa, vaikka 
yhteiskunta ja maailma onkin mennyt siihen 
suuntaan. Mutta 1970-luvun loppuun saakka 
pelattiin saamatta palkkaa, eikä pelaajilla 
olut ajatusta rahasta, paitsi, että hyvä, jos 
seura hommasi työpaikan. Varsinkin 1960-lu-
vulla riitti, että sai työpaikan. Ne kaverit 
jäivät sitten samasta paikasta eläkkeelle, 
Ketola kertoo. 

– Minä kuulun niiden onnekkaiden jouk-
koon, jotka alkoivat saada rahaa peleistä. 

 ”ässissä oli sauma- 
 ton yhteishenki, ja 
 porukan puolesta 
 oltiin valmiita 
 vaikka syömään 
 matosatsi. Meillä oli 
 niin paljon pelaajia, 
 jotka johtivat 
 esimerkillään. 
 esimerkki on aina 
 paras.” 

Yksi porilaisen kiekkohistorian hienoimmista hetkistä – veli-Pekka ketola vastaanottaa 
kanada-maljan vuoden 1978 suomen mestaruuden merkiksi.

porIsta sankarIksI
“Vellu” oli kuitenkin myös Tarmossa vakuu-
tustarkastajana, ja vaikka Tarmosta tuli Sam-
po, hän jatkoi samassa paikassa. SM-sarjan 
kaudet olivat lyhyitä, MM-kisatkin pelattiin 
jo maaliskuussa. Ja MM-kisoissa Ketola oli 
vakiokalustoa. Vuoden 1974 kotikisoissa hän 
oli joukkueen kapteeni. 

– Numminen rakensi ketjut kaksikoiden 
varaan. “Vellu”, joka oli uransa parhaassa 
kunnossa, laitettiin meidän HIFK-kentällisen 
keskelle. Me olimme todella ykköskenttä. 
Sitten oli Ilveksen kenttä, ja Sutinen, Leppä ja 
Linnonmaa kolmonen, Siihen aikaan pelattini 
pääasiassa kolmella kentällisellä, Juhani 
Tamminen muisteli Leijonat-lehdessä 2012. 

“Me”, johon Tamminen viittaa, on kolmikko 
Tamminen, Ketola ja Esa Peltonen. 

– Meillä oli hyvä kentällinen ja “Hexi” Rii-
hiranta, joka on kova tilastomies, on sanonut, 
että ihan numeroidenkin valossa, me olimme 
sen MM-turnauksen toiseksi paras kentäl-
linen. Harlamov ja kumppanit olivat vielä 
pykälän parempia, mutta kyllä meilläkin peli 
kulki. Meillä oli hyvät pelaajat, Esa Peltonen 
sanoo. 

Edellisenä kesänä Ketola, Tamminen, Juha 
Rantasila ja Lasse Oksanen olivat perusta-
massa pelaajayhdistystä, ja kun Suomi putosi 
virallisessa mitalitaulukossa mitaleilta Stig 
Wetzellin dopingkäryn vuoksi, yhdistyk-
sen ensimmäinen työnäyte oli varmistaa 
pelaajille mitalibonus epävirallisen taulukon 

mukaan. Liitto taipui lakkouhkan edessä. 
Lakkouhkan olivat antaneet myös Ylen 

tekninen henkilökunta, mutta Yle ei taipunut, 
joten kansa ei ensimmäistä Tshekkoslovakia-
voittoa nähnyt. Toisessa shown varasti V-P 
Ketola, joka oli nyt myös maajoukkueessa 
numero 13, vasemmassa käsivarressaan 
punainen kapteeninnauha.

– [Päävalmentaja Kalevi] Numminen teki 
minusta kapteenin, ja olin ollut kapteeni [Sep-
po] Liitsolankin aikana. En ottanut paineita 
pelin ulkopuolisista asioista, jos probleemia 
tuli, ne piti vain selvittää. Ainoat paineet otin 
pelistä, oman pelin piti kulkea. 

Suomi voitti ensimmäisen erän 2–1, ja Ke-
tola teki maaleista toisen vanhanaikaisella. 
Suomi teki kaksi lisää, mutta Tshekkoslova-
kia kavensi, kavensi, ja lopulta tasoitti otte-
lun Jiri Holikin maalilla 2:23 ennen loppua.

Seuraavassa vaihdossa Suomen ykkösken-
tän puolustaja Rantasila taisteli irtokiekosta 
punaviivalla ja sai tuikattua sen eteenpäin. 
Ketola rynnisti kiekon perään tshekkivahti 
Jiri Crha tuli vastaan ja yritti lyödä kiekkoa 
Ketolan lavasta, mutta “Vellu” sai ujutettua 
kiekon Chran kainalosta ja vielä kaatu-
essaankin ”Vellu” laukoi kiekon tyhjään 
maaliin. 

Suomi johti ottelua 5–4 vain 1:56 ennen 
loppua. Koko joukkue rynnisti jäälle, jopa 
maalivahti Jorma Valtonen luisteli koko ken-
tän läpi onnitellakseen maalintekijää, joka oli 
sinivalkoisen kasan alla. 

Iso Musta nousi kasan alta, Suomi voitti, 
ja Ketola lähti ammattilaiseksi. Seitsemän 
maalia kymmenessä ottelussa vakuuttivat 
Winnipeg Jetsin johdon, ja NHL:n kilpailijaksi 
perustettu World Hockey Association kutsui. 

Ketola teki kolmevuotisen sopimuksen 
Jetsin kanssa ja lähti Winnipegiin.

Pori jäi taakse. 

porIsta WInnIpegIIn
Jets oli samaan aikaan houkutellut riveihin-
sä myös Anders Hedbergin, Ulf Nilssonin ja 
Lars-Erik Sjöbergin Ruotsin MM-joukkueesta. 
Hedberg ja Nilsson saivat ketjuunsa koko 
liigan kuuluisimman pelaajan, miljoonalla 
dollarilla NHL:stä houkutellun Bobby Hullin, 
Vellun laidoilla pelasivat aluksi Ron Ashton ja 
Norm Beaudin. 

Ketola sai seurakseen Boston leirillä käy-
neen Heikki Riihirannan, joka teki sopimuk-
sen Jetsin kanssa. Ensimmäisellä kaudella 
Jetsissä oli viisi ruotsalaispelaajaa, seuraaval-
la kaudella, 1975-76, peräti seitsemän. 

– Meillä oli siellä “seven brilliant Swedes 
and two [f-ing] Finns. Me käytettiin “Hexin” 
kanssa tätä slogania Jetsissä. 

Ymmärrettävästi suomalaiskaksikosta 
saattoi välillä tuntua juuri tuolta, sillä var-
sinkin Nilsson, Hedberg ja Sjöberg nousivat 
nopeasti supertähdiksi. 

Nilsson ja Hedberg tekivät ensimmäiset 
ammattilaismaalinsa heti ensimmäisessä 
ottelussaan Vancouverin Pacific Coliseu-
missa, Vancouver Blazersin verkkoon, Don 
McLeodin selän taakse. Mutta myös Ketola 
pääsi pisteille, sillä hän syötti Riihirannan 
ensimmäisen WHA-maalin ottelun kolman-
nessa erässä. 

Kolme päivää myöhemmin Ketola avasi 
maalitilinsä, kun hän yllätti Edmonton Oi-
lersin Ken Brownin Winnipegin kotihallissa 
7700 katsojan edessä. Syöttäjinä Bobby Hull 
ja Anders Hedberg.

Ensimmäisellä kaudellaan Ketola teki 74 
ottelussa 51 tehopitettä ja oli oli Jetsin piste-
pörssissä hienosti viides. Hänen edellään oli-
vat Bobby Hull, Nilsson, Hedberg ja Sjöberg. 
Anders Hedberg teki enemmän maaleja (53) 
kuin Ketola pisteitä. 

– Veli-Pekka joutui Winnipegissä vähän eri 
rooliin kuin mihin hän oli tottunut Suomessa. 
Jetsissä hän ei päässyt pelaamaan ykkös-
ylivoimaa, eivätkä hänen ketjukaverinsa 
olleet samaa tasoa kuin hän, Hedberg kertoo 
Leijonat-lehdelle. 

Ashton putosi WHA:sta Southern Hockey 
Leagueen kauden puolivälissä ja Beaudin oli 
jo uransa ehtoopuolella, siirtyen Sveitsiin 
syksyllä 1976. 

– Veli-Pekka oli antanut kasvot koko suo-
malaiselle jääkiekkoilulle 1970-luvulla. Hän 
oli iso, taitava ja komea kaveri. Kaiken lisäksi 
Veli-Pekka oli pelkkää lihasta ja ihmettelin 
usein, miten niin iso kaveri osasi käsitellä 
kiekkoa niin hyvin, yleensä isoilla pelaa-
jilla oli vaikeuksia mailatekniikan kanssa. 
Ketolalla oli kuitenkin pehmeä kosketus 
kiekkoon. 

Vaikka Jetsissä ehkä olikin seitsemän ruot-
salaista ja kaksi suomalaista, kanadalaisten 
näkökulmasta he olivat kaikki yhtä ja samaa 
eurosakkia. 

– Bobby Hull tuli heti eurooppalaisten 
tueksi, ja koko muu joukkue seurasi hänen 
esimerkkiään. Kyllä kaupungillakin näki 
eurooppalaismyönteisiä virtauksia, sanoo 
Hedberg. 

Niitä Hedberg näki myös Jetsin hallissa. 
– Meillä oli hallilla sauna. Sieltähän 

Ketolan ja Riihirannan aina löysi, hän sanoo 
nauraen.

porIlaIsen MarssI
Kaudella 1975-76 Ketola oli jälleen joukkueen 
kakkosketjun johtaja ja hänen oma piste-
ennätyksensä parani 68:aan tehopisteeseen 
80 ottelussa. Hänen edellään olivat Hull, 
Nilsson, Hedberg – “Jetline” – sekä ketjukaveri 
Pete Sullivan, joka keräsi 71 pistettä. 

– Sain pelata yhdessä parhaista ketjuistani. 
Siinä oli hohtonsa: laidoilla olivat Willy Lind-
ström ja Sullivan, hän totesi kirjassaan. 

Mutta Ketola ei saanut pelata omalla nu-
merollaan, sillä taikauskoiset Jetsin johtajat 

VelI-pekka ketola
iso Musta
sYnTYnYT: 28.3.1948 Porissa
PeLinuMeRo: 13
Laukoo: vasemmalta
PeLiPaikka: hyökkääjä
seuRaT sM-saRjassa/sM-LiiGassa: 
karhut, Ässät, jokerit
PisTeeT sM-LiiGassa: 401 ottelua, 
263 + 271 = 534, 529 jäähyminuuttia // 
Playoffseissa 26 ottelua, 14 + 23 = 37, 94 
jäähyminuuttia
sM-MiTaLiT: 3 kultaa (1965, 1971, 1978), 
2 hopeaa
aLL sTaRs -vaLinnaT: 1968, 1970, 1971, 
1974, 1978, 1979
seuRaT Pohjois-aMeRikassa: Winnipeg 
jets (Wha)(1974-77), Calgary Cowboys 
(Wha)(1976-77), Colorado Rockies (nhL)
(1981-82)
PisTeeT Pohjois-aMeRikassa: Wha: 
235 ottelua, 84 + 99 = 183, 118 jäähymi-
nuuttia // Playoffseissa 13 ottelua, 7 + 5 
= 12, 2 jäähyminuuttia. nhL: 44 ottelua, 
9 + 5 = 14, 4 jäähyminuuttia.
Leijonissa: 6 MM-kisat (1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974), 2 olympiaturna-
usta (1968, 1972), 2 kanada Cupia (1976, 
1981). 186 a-maaottelua, 60 + 45 = 105.
MuuTa: sM-sarjan/sM-liigan paras pis-
temies 1971 ja 1979… suomen paras 
jääkiekkoilija 1974 ja 1978… Työskennellyt 
pääsarjatasolla myös toimitusjohtajana ja 
valmentajana… sM-liigan runkosarjan pa-
ras pistemies palkitaan veli-Pekka ketola 
-palkinnolla… Ässät on jäädyttänyt ketolan 
pelinumeron 13… jääkiekkomuseo aateloi 
ketolan vuonna 1990 jääkiekkoleijonaksi 
numero 72…
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eivät halunneet jäälle numeroa 13. Ketola oli 
siis numero 12. 

Keväällä 1976 Jets oli murhaavan hyvä. En-
sin se pudotti Oilersin playoffsien ensimmäi-
sellä kierroksella suoraan neljässä ottelussa. 
Calgary Cowboys nappasi Jetsiltä yhden 
voiton, mutta putosi jatkosta. Finaalissa Jets 
voitti Houston Aerosin suoraan neljässä otte-
lussa, maalierolla 24–11. Kaksi ensimmäistä 
voittoa olivat kuitenkin tiukassa, mutta Hull 
ratkaisi molemmat kolmannen erän loppuvai-
heilla. Ensimmäisen kolme minuuttia ennen 
loppua, toisen kaksi. 

Kahdessa ensimmäisessä finaaliottelussa 

Ketola jäi pisteittä, mutta kahdessa viimei-
sessä hän teki 3+2=5 tehopistettä ja oli yksi 
kolmannen finaalin kolmesta tähdestä. 

Kausi päättyi komeaan avoautoparaatiin 
Winnipegin läpi, kun Ketola ja kumppanis 
nostelivat Frank Bonnerkopfin suunnittele-
maa Avco Cupia. 

– Se oli aikamoinen juttu yhden Ketolan 
jääkiekkouralla: istut isossa avoautossa, vä-
hintään 60 000 ihmistä huutaa kaduillla hul-
luna, musiikki pelaa, hän kertoi kirjassaan. 

Muutamaa kuukautta myöhemmin mes-
taruusjuhlat olivat kuin muisto vain. Ketola 
oli pelannut Kanada Cupissa viisi peliä ilman 

tehopisteitä, mikä oli paha pettymys, sillä 
maajoukkueessa Ketolaa ei oltu nähty pariin 
vuoteen. 

Kanada Cupiin Suomi halusi tietysti 
parhaan mahdollisen joukkueen, ja ammat-
tilaiset piti luonnollisesti saada mukaan. 
Ketolalta vietiin kaikki tekosyyt jäädä pois, 
mukaan oli lähdettävä. 

– Oli vähän pakko mennä, velvollisuudesta. 
Olisin ollut maanpetturi, vaikka olisikin ollut 
parempi, etten olisi pelannut, en ole koskaan 
pelannut niin huonosti. Ei minusta apua ollut. 

Jetsissä hän oli tehnyt 54 pistettä 64 
ottelussa, ja olisi siis tehnyt samalla tahdilla 
ennätyksensä, mutta Avco Cupin finaalien 
aikaan - Jets hävisi seitsemännen ottelun 
Quebec Nordiquesille - Ketola oli jo Suomessa. 
Hänet ja Riihiranta ja Ron Ward oltiin myyty 
maaliskuussa Calgary Cowboysiin. 

– Minulle tyypilliseen tapaan ajauduin vas-
tavirtaan valmentaja Bobby Krommin kanssa. 
Olin selvästi joukkueen avainpelaajia, mutta 
hänellä oli tarve päästä minusta eroon koska 
emme tulleet toimeen, Ketola muistelee. 

– Jos ei homma mennyt my way, niin sitten 
se oli highway. Olin monessa asiassa täysin 
väärässä, mutta sitä vain käyttäytyi kuin 
kakara. Ajauduin törmäyskurssille Winnipe-
gissä ja myöhemmin Coloradossa eikä kysy-
mys ollut pelitaidoista, sillä olin ykkös- tai 
kakkossentteri. Mutta se pitää ansaita. Pitää 
ottaa itseään niskasta kiinni ja alkaa pelata. 
Jossain vaiheessa se nöyryys minulta puuttui, 
ihmettelen mistä se tuli. 

Riihirannalla oli sopimuksessaan no trade 
-pykälä, joten hän kieltäytyi siirrosta ja lähti 
lomalle. Ketola lähti Calgaryyn ja teki 17 
ottelussa 10 tehopistettä. 

– Murphyn laki oli voimissaan ja Cowbo-
ys oli taloudellisissa vaikeuksissa. Ei ollut 
varmaa, jatkaako ne ollenkaan. Maksut eivät 
tulleet ajallaan, ja Porin miehet oivalsivat 
oikeaan aikaan, että Vellu tänne. 

Iso Musta palasi Poriin. 

porIssa taas
Mutta vaikka siviili-Ketola palasikin takaisin 
Sampoon, hyvään työhön uuteen, hänelle 
luotuun virkaan ja Poriin, missä perhe oli 
viettänyt kesänsä myös Vellun ammattilais-
vuosina, pelaaja-Ketola paloi halusta näyttää 
koko Suomelle, että hän oli vielä pelimies.  

Suomen jääkiekko otti pitkiä askelia 
eteenpäin 1970-luvun puolivälissä. Pelaajien 
harjoittelu oli parantunut, ensin Tampereella 
ja sitten Tapparan mitaliputken innoittama-
na, muuallakin. 

– Porissakin oltiin otettu nummismaisia 
askeleita, ja täällä treenattiin kaksi kertaa 
päivässä. Siis ne,  jotka pääsivät töistä, Ketola 
sanoo ja viittaa maajoukkueen ja Tapparan 
valmentaja Kalevi Nummiseen.

– Olihan se rankkaa, kun piti mennä aa-
mulla töihin, sitten päivätreeneihin, takaisin 
toimistolle, toisiin treeneihin ja sitten vielä il-
lalla juomaan Sampoa suureksi, Ketola sanoo. 

– Silloin ei ollut tätä nykyisen kaltaista me-
diaa. Jos iltapäivälehdet olisivat silloin olleet 
yhtä voimakkaasti mukana kuin nyt, niin 
sittenhän me vaikeuksissa olisimme olleet. 
Onneksi saimme elää vapaan nuoruuden, hän 
jatkaa nauraen. 

Ässät olivat kaupungin ässiä. 
Vellu ei ollut ainoa paluumuuttaja syksyllä 

1977. Myös Riihiranta ja WHA:n Phoenix 
Roadrunnersissa pelanneet Tamminen, Lauri 
Mononen, Pekka Rautakallio ja Seppo Repo 
palasivat Suomeen, ja SM-liigaan. 

– Minulle oli itsestäänselvyys Poriin ja 
Ässiin. Kyllähän me olimme kuulleet WHA:n 
vähättelyä, ja kiistatta tuli  mieleen näyttää, 
että liiga ei ollut kehittynyt samaa tahtia 
kuin minä. Olihan se selvä, olin pelannut 
paljon kovia pelejä. Jotkut pelit oli silkkaa 
selviytymistä.

– Tiesin itse, että olin kehittynyt pelaajana, 
mutta kun meillä on vähän sellainen asenne, 
että “mikkää ei oo mittää”. Kun Calgary jäi 
pudotuspeleistä rannalle, alkoi valmistau-
tuminen ei vain uuteen kauteen, vaan ihan 
uuteen tulevaisuuteen. 

Mononen iski HIFK:n paidassa ensim-
mäisessä SM-liigaottelussaan kuusi maalia, 

jonka Helsingin Sanomat nimesi “nikkaritem-
puksi”, kun tavallinen hattutemppu ei enää 
riittänyt kuvaamaan saavutusta.

– Meillä oli suuri halu näyttää. Kaikki 
paluumuuttajat loistivat. Mononen teki kuusi 
maalia, minä tein varmaan kuusi pistettä, 
eikä se ollut sattumaa. Kaikki olivat laitta-
neet kaikki voimavaransa siihen ensimmäi-
seen matsiin. 

Repo ja Tamminen, TPS:n kapteeni, 
olivat turkulaisseuran parhaat pistemiehet, 
Mononen oli HIFK:n pistepörssin kolmonen 
ja Riihiranta oli HIFK:n kapteeni. Mutta 
suurimman lottovoiton sai kuitenkin Ässät, 
joka sai takaisin Rautakallion ja tietenkin 
ässäkuninkaansa. Iso Musta 13 oli joukkueen 
kapteeni, johtaja, ja pelätyn ykkösketjun 
keskushyökkääjä. 

Laidoillaan Kari Makkonen ja Arto Java-
nainen, takanaan puolustajapari Rautakallio 
- Harri Nikander, Ketola teki 128 tehopistettä 
kahden seuraavan kauden 72 runkosarjan 
ottelussa, ennen kuin oli Makkosen vuoro 
lähteä ammattilaiseksi Pohjois-Amerikkaan, 
WHA:sta NHL:ään liittyneeseen Edmonton 
Oilersiin. 

– Pekka Rautakallio tajusi Marjamäen 
kanssa ensimmäisenä suomalaisena puo-
lustajana, että pakitkin voivat osallistua 
hyökkäyksiin. Hänellä oli rinnallaan “Niksu”, 
joka ei kikkailut, ja joka osasi antaa hyvän 
ensimmäisen syötön heti, Ketola muistelee. 

– Kari [Makkonen] ei varmaan koskaan 
saanut sitä arvoa, minkä ansaitsi. Hän oli 
erittäin fyysinen pelaaja, ja kun Kari taklasi, 
siellä tapahtui. “Javakin” taklasi yllättävän 
paljon, aivan kuten minä.

Paluukaudellaan Vellu oli SM-liigan piste-
pörssin kakkonen, edellään Kärppien Henry 
Saleva. Ässät kuitenkin voitti mestaruuden, 
jäätyään runkosarjassa kakkoseksi, kahden 
pisteen päähän Tapparasta. 

– Runkosarja ei merkitse yhtään mitään! 
Paras on se, joka haluaa olla sitä, Ketola sanoi 
kirjassaan. 

Välierässä Ässät voitti TPS:n, kun se 
nappasi kotiedun turvin voiton viidennessä 
ottelussa. 

Loppuottelussa Tappara tyrmäsi Ässät 
ensimmäisessä ottelussa 8–0, mutta Ässät 
nappasi kaksi peräkkäistä voittoa – ensin 
kotona jatkoajalla ja sitten 8–4 -tyrmäys 
Hakametsässä – ja sai mestaruuden katkolle 
Isonmäen halliinsa. Ässät voitti ottelun 6–3. 
Ketolan tehopisteet viimeisessä finaalisa 

olivat 2+4 ja yhdeksässä pudotuspeliottelussa 
yhteensä huikeat 10+10=20. 

– Meillä oli aivan porilainen joukkue, 
Makkonen oli kyllä pelannut junioreissa Har-
javallassa, mutta hänkin oli ihan porilainen, 
ja kaikilla itsetunto kohdallaan, Ketola muis-
telee joukkuetta, jonka koppiin hän palasi 
syksyllä 1977 .

– Meillä oli saumaton yhteishenki, ja poru-
kan puolesta oltiin valmiita vaikka syömään 
matosatsi. Sellaisessa ympäristössä kasvavat 
nekin, jotka muuten miettivät, että “emmää-
ny, kuimmääny, Helsinkin halli ja kaikkee”. 
Meillä oli niin paljon pelaajia, jotka johtivat 
esimerkillään. Esimerkki on aina paras.

Valmentaja Lasse Heikkilä, se Porin 
edellinen numero 13, kertoi Suomen Urheilu-
lehdessä haluavansa rakentaa joukkueestaan 
sellaisen, jossa loistavat yksilöt ratkaisevat 
tilanteita joukkueen hyväksi. Avainsana oli 
kuitenkin joukkue: 

– Näiden yksilöiden on oltava myös jouk-
kuepelaajia, Heikkilä sanoi. 

“Ja Ässät jos kuka pystyy ylpeilemään aina-
kin yhdellä tällaisella yksilöllä. Hän on Veli-
Pekka Ketola, jota ilman Ässien kultamitalit 
olisivat saattaneet vaihtua astetta himmeäm-
miksi,” kirjoitti Urheilulehti.

Näytöt oli annettu. Ketola oli edelleen 
kunkku.

 ”Minä kuulun 
 niiden onnekkai- 
 den joukkoon, 
 jotka alkoivat 
 saada rahaa 
 peleistä.” 

 ”jos iltapäivälehdet  
 olisivat silloin 
 olleet yhtä voimak- 
 kaasti mukana kuin 
 nyt, niin sittenhän 
 me vaikeuksissa 
 olisimme olleet. 
 onneksi saimme 
 elää vapaan 
 nuoruuden.”

veli-Pekka ketola vuoden 1974 MM-kotikisoissa.
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porIn patakunIngas
Kaiken kaikkiaan Ketola teki neljän Ässä-
kautensa (1977-1981) 144 runkosarjan 
ottelussa 250 tehopistettä ja pudotuspeleissä 
37 pistettä 27 ottelussa. Runkosarjassa syntyi 
95 maalia. Ihan hyvin sentteriltä, joka omien 
sanojensa mukaan laukoi vasta, kun ei ollut 
enää ketään, kenelle syöttää. 

Iso mies, pieni maila oli vaarallinen yhdis-
telmä. 

– Voimaa olin hankkinut ihan nuoresta 
pojasta lähtien, mutta ei se vaan näkynyt 
kropassa. Tietenkin tuli räjähtävää voimaa, 
ja vaikka olin “hernekeppi”, painoinhan minä 
aina 90 kiloa. Parhaan ajan painoa ei voi edes 
ääneen sanoa, mutta oli se pitkälti toistasa-
taa kiloa. Playoffeja ennen sitten pudotettiin 
painoa, että liike oli parempaa. 

– Aloin lyhentämään mailan mittaa 1970-lu-
vun loppupuolella, tuntui hyvältä, kun sai 
kiekon lähelle. En koskaan lämännyt, niin 
en tarvnnut pitkää vipuvartta. Kun ammuin, 
ammuin aina ranteella. 

– Mitä muuta sitä sentteri tarvitsee kuin 
kaksi laituria, jotka osaavat tehdä maaleja. 
Jos pojat eivät olleet vapaana, tein maalin 
itse. Minulla ei ollut kovasti tarvetta laukoa, 
vain jos ei ollut enää ketään kenelle syöttää, 
Ketola muistelee nauraen. 

Maajoukkue ei kuitenkaan enää Vellun 
kuvioista saanut nauttia. 

– Johonkin raja piti vetää. Maajoukkue on 
sydämen asia, ja jos sitä joutuu sovittele-
maan, niin se ei toimi. Siihen pitää sitoutua, 
ja silloin tulee tulostakin. Vuonna 1974 olin 
25-vuotias, ja pelasin kaikki maaottelut. Win-
nipegistä en päässyt, ja kun palasin Poriin, 
tein päätöksen, että oli aika antaa nuorem-
mille sijaa ja keskittyä siviilielämään. 

– Toisaalta, olin käynyt pelaamassa Helsin-
gissä ja Winnipegissä, ja aina minulla oli ollut 
Porissa työpaikka odottamassa. Ajattelin, 
että oli minun vuoroni ottaa lusikka kaunii-
seen käteen. 

Ässät pelasi vuoden 1978 mestaruutensa 
jälkeen finaaleissa myös 1979 ja 1980, mutta 
hävisi ne molemmat, ensimmäisen Tapparal-
le, ja toisen HIFK:lle. 

– Me otimme ne kaksi hopeaa myös, mutta 
kyllä meidän olisi pitänyt ottaa kolme kultaa. 
Se viimeinen silaus puuttui.

Vuonna 1979 Ässät sai jopa viidennen ja 
ratkaisevan finaalin kotijäälleen, oltuaan 
ottelusarjassa jo 0-2 tappiolla. 

– Sen piti olla läpihuutojuttu, Ketola muis-

 "jos ei homma mennyt my way, niin 
 sitten se oli highway. olin monessa 
 asiassa täysin väärässä, mutta sitä 
 vain käyttäytyi kuin kakara." 

telee. 
– Jokaisella oli liian suuri hyvän olon tunne, 

ei keskitytty enää oikealla tavalla. Mutta 
pettymys se oli. 

Tappara voitti ottelun 5-2 ja vei Kanada-
maljan Porista Tampereelle. Seuraavalla 
kaudella Vellu katseli ratkaisevaa ottelua 
siviilit päällä. 

HIFK, jonka Ässät oli edellisellä kaudel-
la pudottanut jatkosta välierissä suoraan 
3-0, johti ottelusarjaa 2-0, ja mestaruus oli 
katkolla Helsingissä. Ässät johti ottelua jo 
4-1, kun Ässät sai rangaistuksia yksi toisensa 
perään, ja HIFK nousi tasoihin ja meni ohi. 
Ässät sai tasoitettua pelin 5-5:een ja onnistui, 
ainakin Ketolan mielestä, myös tekemään 
johtomaalin. 

– Erotuomari Antti Koskinen hylkäsi mi-
nun mielestäni selvän maalin, ja lensin ulos, 
kun ajoin häntä päin. Katsoin ottelun lopun 
vaihtoaitiosta. 

Sarja oli myös kahden suuren suomalaisen 
keskushyökkääjän taistelu. Ässillä oli Iso 
Musta, numero 13, HIFK:lla oma legendansa, 
Matti Hagman. “Hakki” vei pidemmän korren, 
sillä hän voitti myös pudptuspelien pistepörs-
sin tehoilla 3+10=13. Hagman oli voittanut 
myös runkosarjan pistepörssin, Ketola oli 
neljäs. 

Seuraavalla kaudella Ässät jäi runko-
sarjassa neljänneksi, ja joutui aloittamaan 
pudotuspelit uuden järjestelmän mukaisesti 
puolivälierillä viidenneksi sijoittunutta 
HIFK:ta vastaan. Muutaman vuoden kova 
taisto kahden punapaitaisen joukkueen 
välillä oli alkanut 1979, kun Ässät kukisti 
HIFK:n välierässä, jatkunut 1980 finaaleissa, 
ja HIFK:n voitto puolivälierässä oli sopiva 
loppu draamalle. 

porIsta DenVerIIn
Ketola, joka valittiin SM-liigan parhaaksi 
hyökkääjäksi 1981, sai tarjouksen, josta hän 
ei voinut kieltäytyä. NHL kutsui.  

– NHL oli aina ollut haaveenani, ja ajattelin, 

että olenkohan koskaan oikein jääkiekkoa 
pelannutkaan, jos en ole pelannut NHL:ssä, 
maailman parhaassa jääkiekkosarjassa. Kun 
Colorado Rockies kesällä 1981 otti yhteyttä, 
päätin käyttää tilaisuuden hyväkseni, Ketola 
kertoi Legendat-lehdessä. 

Mutta kuten Winnipegissä, ja ehkä Poris-
sakin, missä Ketolan pelasti hänen asemansa 
joukkueen ja kaupungin kuninkaana, hän 
ajautui jälleen kerran törmäyskurssille val-
mennusjohdon kanssa. 

– Pelasin siellä vähän huonolla asenteella, 
pitkälti sen aikakauden elämäntyylistäni 
johtuen, enkä ottanut itseäni niskasta kiinni, 
vaan annoin mennä, sanoo Ketola, joka vaih-
toi Colorado Rockiesissa tutun numeron 13 
sen peilikuvaksi 31. 

Samaa tahtia meni myös syksyn 1981 
Kanada Cup, sillä Ketola jäi jälleen viidessä 
ottelussa ilman tehomerkintöjä. 

Ketolalla oli Denverissä myös porilaisseu-
raa, sillä Tapio Levo siirtyi niinikään Ässistä 
Rockiesiin. Ehkä Rockies ajatteli helpottaa 
25-vuotiaan Levon sopeutumista hankki-
malla myös 33-vuotiaan, jo WHA:ssakin 
pelanneen Ketolan, sekä Tapparasta Jukka 
Porvarin, joka oli vakuuttanut pohjoisamerik-
kalaiset vuoden 1980 olympialaisissa. 

Levo pelasi 34 matsia ja teki 22 tehopistet-
tä. Ketola pelasi 44 matsia ja teki 14 teho-
pistettä ja Vellun kanssa ajoittain samassa 
ketjussakin pelannut Porvari kahdeksan 
pistettä 31 ottelussa. 

– Denver meni pipariksi rehellisesti sa-
nottuna omien sössellysten vuoksi. Siitä oli 
luontevaa päättää, että peliura oli siinä. Ja 
Porissa oli edelleen työpaikka odottamassa, 
Vellu sanoo.

porIsta kuopIoon
Iso Musta laittoi putket hyllylle, ja alkoi 
keskittyä siviilielämään. Elämä oli Porissa, ja 
Porissa oli elämää. Sitten puhelin soi. Entinen 
maajoukkuetoveri Matti “Mölli” Keinonen oli 
Kuopiossa KalPan valmentajana ja tarvitsi 

numero 13 ja tuttu lyhyt maila. kuva marraskuun 2012 veteraaniottelusta Turusta.

apua. 
– “Mölli” soitti, että “tuleksää”. En ollut 

ollut putkien päällä puoleen vuoteen, mutta 
sanoin, että tulen tietysti, jos apua tarvitaan. 
Pelasin ne kuusi ottelua ja pojat selvisivät, 
Ketola muistelee. 

Kuudessa matsissa syntyi 12 tehopistettä 
ja Ketolalle tarjottiin kahden, kolmen vuoden 
sopimusta, mikä sai hänet harkitsemaan jo 
kertaalleen tehtyä lopetuspäätöstä. 

– Olin vielä hyvässä fyysisessä kunnossa, ja 
olisin sen puolesta hyvin voinut pelata vaikka 
viisi vuotta. Jos terveenä säilyy, hyvin pystyy 
pelaamaan 40-vuotiaaksi, siihen aikaan piti 
kuitenkin valita pelaamisen ja siviiliuran 
välillä. Sampo oli auttanut minua koko urani 
ajan, kouluttanut minua ja antanut hyvän 
aseman yhtiössä. Ja kyllä hiveli itsetuntoa 
sekin että halusin näyttää osaavani senkin 
homman, Ketola sanoo. 

porIsta areenalle
Ura oli ohi, Ketola oli 34. Mutta vaikka 34 

on nykyisin nuori ikä lopettaa pääsarjata-
solla, Ketolan ura oli pitkä, sillä hän pelasi 
Karhuissa SM-sarjaa jo 15-vuotiaana, voitti 
ensimmäisen mestaruutensa 16-vuotiaana ja 
pelasi olympialaisissa 19-vuotiaana. 

Hän ehti olla ensimmäinen suomalainen 
WHA:ssa, ja johti suomalaisten ensimäis-
tä ammattilaisaaltoa. Ketola oli mukana 
voittamassa suuria ensimmäisiä kertoja, hän 
oli voittamassa puupronssia, voitti WHA:n 
mestaruuden, kolme Suomen mestaruutta 
ja kaksi hopeaa, hänet valittiin SM-liigan 
parhaaksi hyökkääjäksi kahdesti ja Suomen 
parhaaksi jääkiekkoilijaksi kahdesti. 

Ketola oli maajoukkueen kapteeni, ja hän 
oli perustamassa pelaajayhdistystä. 

– Kaikki 1970- ja 1980 -luvulla maajoukku-
eessa pelanneet syntyivät väärään aikaan. 
Meillä on ollut pelaajia, jotka saavuttivat 
kovan tason, vaikka Suomen jääkiekko ei 
muuten kiinnostanut ketään. Hangessa on 
vedetty ja viety kiekkoa eteenpäin, latua ei 
ollut. Ei sitä silloin ajatellut, mutta jälkeen-
päin on ymmärtänyt, että oli hienoa olla en-
simmäisiä, jotka kävivät Pohjois-Amerikassa 
ottamassa poikittaista selkään, Vellu sanoo 
ja naurahtaa. 

Ketolan oma esikuva oli Raimo Kilpiö. 
– Kilpiö oli loistava pelaaja ja ilman hänen 

kaltaisiaan pelaajia me emme olisi olleet 
siinä, missä olimme. Heitä on paljon, mutta 
hän oli minun esikuvani, ja sain vielä periä 

häneltä Ässien kapteeninnauhan 1977. 
Suomessa on paljon entisiä pelaajia, joilla nyt 
on keinopolvet ja huonot olkapäät, eivätkä 
he ole mitään korvausta siitä saaneet. Mutta 
jonkunhan se oli tehtävä. 

– 1970-luvulla harva teki pelaamalla rahaa, 
vasta 1980-luvulla kotimaassakin alkoivat 
kaikki jotain saada. Katkerakaan ei saa 
olla. Vaikka rahaa ei tullut, saimme paljon 
hyviä muistoja, ja paljon hienoja maaleja ja 
taklauksia. 

Ketolaa ei juuri nähty julkisuudessa 
2000-luvulla, mutta toukokuussa Hartwall 
Areenan jäälle marssi Veli-Pekka Ketola, 

joka oli sinut itsensä, menneisyytensä ja 
tulevaisuutensa kanssa. Vaikka olosuhteet 
olivat murheelliset, Iso Musta oli palannut, ja 
saattoi kävellä jäältä pää pystyssä.

– En kauheasti kadu tekemisiäni. Winni-
pegistä tullessani, ehkä siinä olisi muutama 
vuosi ammattilaisuutta mennyt siinäkin 
vaiheessa, mutta sain Porista hyvän työn 
peliuran jälkeen. 

– Jouko Ojansuu, lääkäri [ja Ketolan en-
tinen joukkuetoveri Karhuissa] sanoi aina, 
että mikään matto ei ole tosi valkoinen, jos 
siinä ei ole muutamaa mustaa täplää. Niitäkin 
tarvitaan. 
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