
Teemu Selänne 
 
 

Yleistietoa: 
Selänne on kuuluisa suomalainen jääkiekkoilija. Hän pelaa tällä hetkellä NHL-liigassa, 
Yhdysvalloissa. Teemu Ilmari Selänne on syntynyt 3. heinäkuuta 1970. Hän on 182,29cm pitkä ja 
90,7 kg painava. Teemu käyttää right-mailaa.  
Teemulla on kaksoisveli nimeltä Paavo. He ovat syntyneet Helsingissä. 
 
Teemu on naimisissa Sirpa Selänteen(os. Vuorinen)kanssa ,ja heillä  
on kolme lasta, jotka ovat nimeltään Eetu, Leevi ja Eemil. 
 
Harrastukset: 
Teemu Selänne on myös harrastanut ralli-autoilua salanimellä Teukka Salama.  
Hän keräilee myös harvinaisia autoja. Hänellä on jo mm. Ferrari Enzo ja  
Dodge Viper. 
 
Ura: 
Teemu Selänne aloitti uransa aikuisten sarjassa vuonna 1988. NHL-uransa hän  
sen sijaan aloitti Winnipeg Jetsin joukkueessa vuonna 1992. Muut joukkueen  
jäsenet hämmästelivät Selänteen taitoja ja nopeutta. Ensimmäisellä  
kaudellaan NHL:ssä Teemu voitti vuoden tulokkaan palkinnon rikottuaan  
tulokasennätykset tehtyään 132 pistettä ja niistä 76 olivat maaleja. Selänne  
sai ensimmäisellä kaudellaan lempinimen Finnish Flash. Teemu pelaa oikeana  
laitahyökkääjänä. 
 
Kaudella 1995–1996 Teemu myytiin hänen yllätyksekseen Mighty Ducks of  
Anaheimin (#8) riveihin USA:n puolelle. Sittemmin hän sai siirron edelleen  
San Jose Sharksiin. Anaheimin vuosiin (jolloin Teemu pelasi Paul Kariyan  
aisaparina) verrattuna hän pelasi huonosti. Vuonna 2003 Selänne siirtyi  
Colorado Avalancheen(#13). NHL:n työsulun aikana Teemun piti pelata  
Helsingin Jokereissa, mutta ei pelannut polvivamman takia koko kautena. Kun  
työsulku loppui, hän siirtyi takasin Mighty Ducks of Anaheimiin. 
 
Vuonna 1998 Selänne voitti olympiapronssia Suomen jääkiekkomaajoukkueessa.  
Siihen joukkueeseen oli kerätty sen ajan kaikki parhaimmat suomalaiset  
pelaajat, minkä takia sitä pidetään historian kovimpana joukkueena. 
Joukkueessa pelasivat mm. Esa Tikkanen, Jari Kurri, Saku Koivu, Jere  
Lehtinen, Ville Peltonen ja Teppo Numminen. Vuonna 2006 Suomi hävisi Torinon olympialaisten 
loppuottelusaa Ruotsille luvuin 3-2. 
 
NHL:n työsulun ansiosta Selänteen polvi saatiin kuntoon, ja hän luistelee nykyään kuin 
nuoruusvuosiaan. 
 
 
Saavutukset: 
 

- 107 A-maaottelua 
- Olympiakisat: 1992 7:s, 1998 pronssi, 2002 6:s ja 2006 hopea 



- MM-kisat: 1991 5:s, 1996 5:s, 1999 hopea ja 2003 5:s 
- World Cup/Canada Cup: 1991 välierä, 1996 5:s, 2004 finalisti 
 

Ennätykset: 
 

- NHL:n tulokkaiden yhden kauden maaliennätys (76 maalia kaudella 1992-1993) 
- NHL:n tulokkaiden yhden kauden piste-ennätys (123 pistettä kaudella 1992-1993) 

 
Plussat ja minukset: 
 

+   Hyvä pelinlukutaito 
+   Laukoo nopeasti ja tarkasti 
+   Jokainen hyökkäystilanne on vaarallinen 
+   Ällistyttävät maila- ja luistelutekniikat 
+   Nopeat suunnanvaihdokset ja tempovaihdokset 

 
-   Ei fyysisesti näkyvä pelaaja 

 
Lähteet: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Teemu_Sel%C3%A4nne 
http://www.teemuselanne.cjb.net/ 
http://www.mightyducks.com/team/bio.php?id=63 
 

Teemu Selanne 
 
 
 

Basics: 
Selanne is a famous Finnish ice-hockey player. Now he is playing at NHL, USA. Teemu Ilmari 
Selanne was born on 3rd of July 1970 in Helsinki. He is 182,29 cm tall and weights 90,7 kg. Teemu 
shoots with right sided stick. He’s got a twin brother called Paavo. 
 
Teemu is married to Sirpa Selänne, and they have three children called Eetu, Leevi and Eemil. 
 
Hobbies: 
Teemu Selanne has also been interested in rally racing with alias Teukka Salama. He also collects 
rare cars. He already has among other things Ferrari Enzo and Dodge Viper. 
 
Career: 
Teemu Selanne started his career in adult series in year 1988. His NHL-career started in the team of 
Winnipeg Jets at 1992. Other team members were surprised at Teemu’s skills and speed. In the end 
of his first season in NHL Teemu co-won the goal scoring crown of the league,  when he broke 
result records with 132 points of which 76 points were goals. In his first season he also received his 
nickname Finnish Flash. Teemu plays in right wing. 
 
1995-1996 Teemu was sold to his surprise to Mighty Ducks of Anaheim (#8) in the USA. 
Afterwards he got transferred to San Jose Sharks. During Anaheims years (when Teemu played 
with Paul Kariyan) he played badly. In 2003 Selanne moved to Colorado Avalanche (#13). At 



NHL’s lockout Teemu was going to play in Helsinki Jokerit, but he didn’t play at all that season 
due to a knee injury. When the lockout ended, he moved back to Mighty Ducks of Anaheim. 
 
Thanks to NHL’s lockout Teemus knee got in shape, and he skates now like in his youth. 
 
Achievements: 
 

- NHL single-season record for goals by a rookie (76 in 199-1993) 
- NHL single-season record for points by a rookie (132 in 1992-1993) 

 
Plusses and minuses: 
 
+ Good  
+ Shoots fast and accurately 
+ Each assault situation is dangerous 
+ Amazing stick- and skating techniques 
+ Fast direction and tempo changes 
 
-Not physically visible player 
 

 
 
Sources: 
 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Teemu_Sel%C3%A4nne 
http://www.teemuselanne.cjb.net/ 
http://www.mightyducks.com/team/bio.php?id=63 
 


