
    Sami Wahlsten Helsingin Jääkiekkoklubin 
valmennuspäälliköksi

Sami  Wahlsten  aloittaa  maanantaina  8.4.2013  Helsingin  Jääkiekkoklubi  ry:n  päätoimisena 
valmennuspäällikkönä.  Wahlsten lopetti  17-vuotisen menestyksekkään jääkiekkoilijan  ammattilaisuransa 
vuonna  2001.  Hän  on  aiemmin  toiminut  pitkään  Tikkurilan  Urheilupuiston  palveluksessa,  viimeksi  sen 
toimitusjohtajana.  Sami  Wahlsten  on  ollut  myös  merkittävässä  jääkiekon  luottamustoimessa  Suomen 
Jääkiekkoilijat ry:n, Pelaajayhdistyksen, puheenjohtajana. 

Vahva pelaaja- ja valmennustausta

Sami  Wahlstenilla  on  vahva  pelaajatausta.  Wahlsten  edusti  Suomea  alle  18-vuotiaiden  EM-kilpailuissa 
vuonna 1985. Hän oli vuoden 1985 kisojen paras pistemies tehtyään viidessä ottelussa seitsemän maalia ja  
annettuaan kuusi maalisyöttöä. Wahlsten pelasi alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa vuosina 1986 sekä 1987 
ja voitti jälkimmäisissä kisoissa maailmanmestaruuden. Philadelphia Flyers varasi Sami Wahlstenin NHL:n 
varaustilaisuudessa  numerolla  146  vuonna  1986.  Wahlsten  edusti  Suomea seitsemässä  A-maaottelussa 
vuosina 1992–1994.  Hän pelasi SM-liigassa kaikkiaan 378 runkosarjaottelua, joista valtaosan Jokereissa. 
Wahlsten teki SM-liigassa 113 maalia ja antoi 113 maalisyöttöä. SM-liigan pudotuspeleissä hän pelasi 42  
ottelua, joissa hänen tehopisteensä olivat 9+12.  Sami Wahlsten saavutti pelaajaurallaan yhden Suomen  
mestaruuden ja  kaksi  hopeaa.  Mestaruus ja  hopea tulivat  Jokereiden riveissä,  jälkimmäinen hopea tuli  
Tampereen Ilveksessä 1990-luvun lopulla. Lisäksi Wahlsten juhli seurajoukkueiden Euroopan Cupin voittoa 
Jokereissa  vuonna 1995.

Aktiiviuran jälkeen Sami Wahlsten toimi työnsä ohella aluksi useita vuosia valmennustehtävissä Helsingin 
Kiekko-Tiikereissä  poikansa  myötä.  Kahtena  edelliskautena  Sami  Wahlsten  on  valmentanut  Jokereiden 
junioreissa. Hänen valmennuksessaan Jokerit  -98 voitti  molempina kausina Suomen mestaruuden, joista 
viimeisimmän Laukaassa lopputurnauksessa sunnuntaina 7.4.2013.

Yksi suomen suurimmista jääkiekkoseuroista

Helsingin Jääkiekkoklubi, HJK, on yksi suomen suurimmista jääkiekkoseuroista. Seurassa on tällä hetkellä  
noin  450  pelaajaa  12  eri  ikäluokassa.  HJK  pyrkii  kehittämään pelaajia  niin  kilpa-  kuin  harrasteurheilun  
parissa.  HJK osallistuu useissa ikäluokissa AAA, AA sekä A tason sarjoihin.  HJK:ssa on noin 40 aktiivista  
valmentajaa edesauttamassa suomalaisen urheilun menestystä.

Helsingin Jääkiekkoklubin juniorikiekko on ollut viimeiset vuodet voimakkaassa nosteessa ja  Wahlstenin 
nimitys  vahvistaa  entisestään  valmennusosaamista  seurassa.  Wahlstenin  osaaminen  ja  kontaktit 
kiekkopiireihin  on  erinomainen  lisä  toteutettaessa  Helsingin  Jääkiekkoklubin  missiota  vahvana 
kasvattajaseurana.  Seura  on  hyvin  tyytyväinen  saadessaan  Samin  kaltaisen  ammattilaisen  kehittämään 
seuran urheilutoimintaa ja nostamaan edelleen seuran urheilullista imagoa. 

Sami  Wahlsten  pääsee  jakamaan  Helsingin  Jääkiekkoklubin  joukkueille  huippuvuosinaan  jääkiekosta 
oppimaansa:  ”Olen  saanut  pelata  useiden  huippuvalmentajien  alaisena  ja  huippupelaajien  kanssa  sekä  
valmentaa erilaisia juniorijoukkueita. On hienoa päästä käyttämään matkan varrella kertynyttä mittavaa  
tietotaitoa perinteikkään jääkiekkoseuran hyväksi.”



Laadukasta toimintaa hyvässä valmennuksessa

Sami  Wahlsten  on  innostunut  uudesta  tehtävästään.  Se  tarjoaa  isoja  haasteita  mutta  myös  huikeita 
mahdollisuuksia hyödyntää kaikkien HJK:n piirissä toimivien kehittymistä.
- ”Siirtyminen enemmän joukkuekohtaisesta toimintamallista yhteiseen HJK:n malliin tekee HJK:sta entistä 
enemmän paikan,  jossa  voi  harjoitella  laadukkaasti  ja  kehittyä  hyvässä  valmennuksessa  monipuoliseksi  
jääkiekkoilijaksi.”  Sopimuksen  juuri  allekirjoittanut  valmennuspäällikkö  on  jo  aloittanut  toimintamallien 
kirkastamisen ja tulevan kauden valmentajien läpikäymisen.
- ”Kaiken kaikkiaankin lähtökohta on hyvä, koska HJK:ssa on tehty jo monta vuotta hyvää työtä ja seurassa 
on potentiaalisia pelaajia ja osaavia valmentajia.”

Päätoimisen huippuvalmentajan saaminen voitto HJK:lle

Helsingin Jääkiekkoklubin puheenjohtaja Timo Riikonen on otettu päästessään rekrytoimaan päätoimisen 
huippuvalmentajan Sami Wahlstenin HJK:n kehitystyön seuraavaan vaiheeseen.
-  ”Todellisten  huippuvalmentajien  määrä  on  kovin  rajallinen  ja  olen  otettu  siitä  että  saimme  kiistatta  
sellaisen  seuraamme  täysipäiväiseksi.  Sami  on  kokenut  sekä  pelaajana  että  valmentajana  ja  on 
motivoitunut kehittämään seuraa siihen suuntaan johon haluamme sitä kehittää”, Riikonen toteaa.

Nykyisen HJK:n legendaarisen valmennuspäällikön Timo Haapaniemen lähes 14-vuotinen toiminta HJK:n 
valmennuspäällikkönä  päättyy  tulevan  Vapun  tienoilla:  ”Uskon  uuden  valmennuspäällikön  entisestään 
tehostavan HJK:n  joukkueiden valmennustoimintaa ja  samalla  koko seuran asemaa pääkaupunkiseudun 
tiukassa  kiekkokilvassa.”  Timo  Haapaniemi  on  tehnyt  lähes  15  vuotta  hienoa  työtä  HJK:n 
jääkiekkotoiminnan parissa, jota Sami Wahlsten nyt pääsee jatkamaan. HJK haluaa kiittää Timoa yhteisistä  
vuosista ja toivottaa Samin tervetulleeksi mukaan seuran toimintaan. 
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