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Poro Cup -06 
tulokset 

 
22.4.06 

(Alkusarjassa peliaika 12 min, välieristä eteenpäin 2*10 min) 

Lohko A Lohko B 
    

Peräpohjolan Poropojat (PPPP) Ravat 
Puukäet Turistit 

Övertorneå All-stars (All-stars) PILVES 
Kuikka Team Torpedo 
Eki -94 Ylläksen Nousu 

  
 
  

Lohko Klo Ottelu Tulos 

1 A 10.00 PPPP - Puukäet 5-3 

2 A 10.15 All-Stars - Kuikka 2-1 

3 B 10.30 Ravat - Turistit 2-1 

4 B 10.45 PILVES - Team Torpedo 0-3 

5 A 11.00 Puukäet - Eki -94 3-1 

6 A 11.15 Kuikka - PPPP 0-2 

7 B 11.30 Turistit - Ylläksen Nousu 0-1 

8 B 11.45 Team Torpedo - Ravat 0-4 

9 A 12.00 Eki -94 - All-Stars 2-3 

10 A 12.15 Puukäet - Kuikka 2-0 

11 B 12.30 Ylläksen Nousu - PILVES 5-2 

12 B 12.45 Turistit - Team Torpedo 0-3 

13 A 13.00 Eki -94 - Kuikka 1-0 

14 A 13.15 PPPP - All-Stars 4-1 

15 B 13.30 Ylläksen Nousu - Team Torpedo 1-1 

16 B 13.45 Ravat - PILVES 3-0 

17 A 14.00 Eki -94 - PPPP 4-6 

18 A 14.15 All-Stars - Puukäet 2-3 

19 B 14.30 Ylläksen Nousu - Ravat 0-1 

20 B 14.45 PILVES - Turistit 2-1 

 

Puolivälierät (Peliaika 12 min) 

21 A1-B4 15.15 PPPP- PILVES 4-2 

22 B1-A4 15.30 Ravat- Eki -94 5-0 

23 A2-B3 15.45 Puukäet- Team Torpedo 0-1 

24 B2-A3 16.00 Ylläksen Nousu- All-stars 2-0 

 

Välierät (Peliaika 2*10 min) 

25   16.30 PPPP- Team Torpedo 4-1 

26   17.00 Ravat- Ylläksen Nousu 3-2 ja. 
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Pronssi 

27   17.45 Team Torpedo- Ylläksen Nousu 3-2 

 

Finaali 

28   18.15 PPPP- Ravat 5-3 

 

Ylös 

 

   
Poro Cupin -06 ennakkoveikkauksia, kestäkää kovatkin lausunnot! 

LOHKO A 
Puukäet: 

Tämä pellolaisista koostuva joukkue ei juoksuvoimallaan hurmaa, mutta heidän vahvuutensa on 
enemmänkin vastahyökkäyspelissä, jota kuitenkin tämä juoksuvoiman puuttuminen rajoittaa, Tero 
Sirkka on joukkueen tukipylväs ja hänen avullaan, joukkue pystyy yllättämään jonkun joukkueen tästä 
lohkosta, mutta siihenkin tarvitaan todellista onnistumista. Joukkue taitaa jäädä lohkonsa jumboksi, ja 
siten sijoille 9-10, mutta pieni yllätysmahdollisuus on olemassa. 
 
Eki-94: 
Enontekiön lahja salibandylle saapuu turnaukseen pisimmän matkan takaa, ja tämä taitaa painaa 
jaloissa vielä ainakin ensimmäisissä peleissä. Joukkueen ykköspelaaja taitaa tälläkin kertaa olla Joni 
Kultima, jonka kädet käyvät usein niin nopeasti, että vastustajilla voi olla vaikeuksia pysyä vauhdissa 
mukana. Joukkueessa on muutenkin pari taitavaa pelaajaa, mutta materiaalin kapeus taitaa koitua 
kohtaloksi. Juoksuvoimasta joukkueen peli ei kuitenkaan jää kiinni, ja tämän vuoksi Eki-94 haastaa 
kaikki lohkon joukkueet tiukkoihin vääntöihin, mutta viimeinen puristus jää kuitenkin puuttumaan ja 
näin ollen joukkue sijoittuu lohkossa 4 sijalle ja turnauksessa sijoille 7-8, sillä Ravat ovat aivan liian 
kova vastus jatkopelien ensimmäisellä kierroksella. 
 
Kuikka: 
Joukkue tuli turnaukseen kuin puskista, kun joukkueen GM Janne Pahkasalo, päätti koota kasaan 
yllätysvalmiin joukkueen. Joukkueen takalinjoilta löytyy turnauksen yksi parhaista puolustajista, 
nimittäin entinen juoksijalupaus Aki Koskela. Hänen ohittamiseen tarvitaan usein maagisia temppuja. 
Kun hyökkäyksen kärkenä häärii itse Pahkasalo, on maalintekotaito taattu. Joukkue on muutenkin 
hyvin tasainen, sillä joukkueessa pelaa monta jääkiekon piireistä tuttua miestä. Koskela, Antti Heikka 
ja Aleksi Koivisto muodostavat turnauksen yhden varmimmista puolustuksista. Juoksuvoimaa löytyy 
tästäkin joukkueesta huiman paljon, mutta heidän heikkoutenaan on kuitenkin maalivahtipeli, josta ei 
ole vielä minkäänlaista tietoa. Joukkue pelaa itsensä lohkokolmoseksi ja saa vastaansa Turistit, jotka 
kuitenkin taitavat olla liian vahva vastus, näin ollen Kuikka sijoittuu turnauksessa sijoille 5-6. 
 
Övertorneå All-stars: 

Joukkue koostuu pelkästään jääkiekon pelaajista, joten tämän joukkueen kunto taitaa olla turnauksen 
parasta. Markus Huhdan johdolla, joukkue on yksi turnauksen parhaista, etenkin Huhdan pelisilmä voi 
koitua monen joukkueen kohtaloksi. Jos joukkue saa mukaansa Elitserien kokemusta omaavan Linus 
Omarkin, voi joukkue vaikka pamauttaa jättipotin ja voittaa koko turnauksen. Uskon, että joukkue 
taistelee PPPP:n kanssa lohkovoitosta, mutta pakko on omaan joukkueeseen sen verran uskottava ja 
sanottava näin ollen, että All-stars jää lohkonsa kakkoseksi ja turnauksen sijoille 3-4, mutta 
yllätysmahdollisuus Rapoja vastaan on kuitenkin olemassa. 
 
Peräpohjolan Poropojat: 
Turnauksen järjestävä joukkue on voittanut tänä vuonna jo neljä turnausta ja sen vuoksi joukkue on 
yksi ennakkosuosikeista myös tähän turnaukseen. Aki Pietsalon ja Joonas Raution yhteispeli tulee 
jälleen olemaan tuhoisaa vastustajaa ajatellen, ja kun vielä Juha Uppa on tuntunut löytävän 
huippukuntonsa alkaa paketti olemaan todella hyvin kasassa. Maalilla Henri Kyntäjä on pelannut 
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todella luotettavasti ja kun puolustuksen lukkona häärii vielä kaksikko Korpi ja Ahola, ei luulisi 
joukkueella olevan vaikeuksia selvittää itseään mitalipeleihin. Mutta All-starsia vastaan tulee PPPP:n 
pelata huippupeli, jotta lohkovoitto irtoaisi, tähän kuitenkin uskon ja näin ollen joukkue todennäköisesti 
selvittäisi tiensä finaaliin asti. Joten lohkovoitto ja sijat 1-2. 
  
LOHKO B 
 
Team Torpedo: 

Joukkue koostuu nuorista ja nälkäisistä pelaajista, jotka eivät kuitenkaan ole tottuneet menestymään. 
Kovin moni ei joukkueesta tiedä mitään, mutta kertoisiko luovutusvoitto PPPP:lle Lappi Cupissa 
heidän huonosta tasostaan vai unohtamisesta? Joukkkueen ykköstykkinä taitaa hääriä 
monilahjakkuus Jarno Aaltonen, jolta voi odottaa välillä jopa ihmetemppuja. Myös Jarnon pikkuveli 
Henri on oiva pelimies, ja uskoisinkin että hänen huimasta kudistaan voi maalivahdeille kertyä 
harmia.  Muista pelaajista ei oikein voi kertoa mitään, sen verran vähän heistä on tietoa. Uskoisin 
kuitenkin, että joukkue sijoittuu turnauksessa sijoille 9-10, valitettavasti materiaali ei vain riitä. Eli siis 
lohkonsa jumbo. 
 
Ylläksen Nousu: 

Joukkue yllätti PPPP:n Tammiturnauksessa, mutta jäi myös samassa turnauksessa PPPP:n jalkoihin 
toisessa ottelussa pahasti. Joukkue koostuu kokeneista jyristä ja nuorista tulevaisuuden pelaajista. 
Joukkueen vahvuutena on pahat vastahyökkäykset, jotka usein taitavasti viimeistelee Matti Alatalo. 
Tämän miehen viimeistelytaitoa kannattaakin seurata turnauksen kuluessa. Joukkueen 
puolustuksesta löytyy Taskisen Keijo, jonka rutiinilla pysäytetään taitavampikin pelaaja. Mutta kun 
joukkueen kokonaisosastoa katsoo, niin on se valitettavasti turhan heppoinen, joten joukkue taistelee 
turnauksessa sijoista 7-8, voittaa niukasti Team Torpedon ja pääsee tällä voitolla jatkopeleihin. 
 
PILVES: 
Jos joukkueen puheita ja huutoja uskoisi, niin olisi Pilves turnauksen ennakkosuosikki, mutta tähän 
halpaan en kuitenkaan mene. Joukkue koostuu ilmeisesti pelkästään nuorista pelaajista, joilla ei 
turnauskokemuksia hirveästi alla ole. Kertoisikohan joukkueen tasosta jotakin se, että uskallusta 
vastata Kuikan haasteeseen ei ollut. Kun ei tästä joukkueesta tietoa ole, niin on vaikea arvioida 
heidän otteitaan. Villi veikkaukseni on kuitenkin se, että joukkue taistelee itsensä lohkokolmoseksi, 
mutta tippuu ensimmäisessä jatkopelissään ja sijoittuu sijoille 5-6. 
 
Turistit: 
Joukkue on harjoitellut kovaa muutamien viikkojen ajan, ja tästä luulisi olevan hyötyä turnauksessa. 
Joukkueen ihmemies Tommi Pietsalo voi yltyä turnauksen kuluessa huipputekoihin, joten vastustajien 
kannattaa ehdottomasti olla hereillä. Tämä joukkue on lohkonsa ehkä kokenein, ainakin ikäkeskiarvon 
perusteella. Joukkueesta löytyy juoksuvoimaa ja varsinkin Pietsalon voimalla mailatekniikkaa, mutta 
silti se ei taida ihan lohkovoittoon asti riittää. Luulisi kuitenkin, että kaikki muut paitsi Ravat tässä 
lohkossa on Turisteille suupaloja. Sijoittuu turnauksessa sijoille 3-4, sillä semifinaali pelissä 
kuntokysymys taitaa nousta esiin ja tappio ropsahtaa tilille. 
 
Ravat: 

Mellandagscupenin kakkonen hakee kovasti turnauksessa revanssia PPPP:stä, joten nälkää luulisi 
riittävän. Pekka Jaako ja Markus Kuusela ovat turnauksen paras kaksikko, ja Rapojen heikkous onkin 
se, että peli on liikaa näiden miesten varassa. Pekka ja Markus tulevat takomaan turnauksessa hurjan 
määrän maaleja, ja tämän vuoksi lohkovoitto tälle joukkueelle taitaa olla varma, mutta Turistit voivat 
kuitenkin vähän häiritä heidän menoaan. Muista lohkon joukkueista ei ole Ravoille edes 
vastaantulijoiksi. Jos Pekka saa pidettyä hermot kurissaan, on finaalipaikka turnauksessa melko 
varma, mutta jos Pekka alkaa kuitenkin hermoilemaan, voi joukkue kohdata parempansa semifinaali 
vaiheessa. Uskon kuitenkin, että joukkue pelaa finaalissa. Eli 1-2 on heidän sijansa. 
  



Poro Cupin loppusanat: 
 

Poro Cup on nyt siis saatu päätökseen ja ennakointien mukaan finaalissa olivat jälleen 
vastakkain PPPP ja Ravat. Vaikka muiden joukkueiden ennakkoarvailut menivätkin suoraan 

sanottuna perseelleen, oli silti mukava nähdä hyvätasoisia otteluita ja ennen kaikkea tasaisia 
vääntöjä. Finaalissa PPPP oli varsinkin alussa hätää kärsimässä, mutta kun maalilla 
sairastunutta Henri Kyntäjää korvannut Ville Ahola loisti, ei hätää ehtinyt syntymään. Tuttuun 
tyyliinsä PPPP:n viimeistely oli kylmän varmaa ja siitä tulikin vahva todiste, kun PPPP rankaisi jo 
ensimmäisestä paikastaan Rapojen tuhlaillessa. Ravat tulivat ottelussa kolme kertaa maalin päästä 
tasoihin, mutta kun maaleja rakastava Aki Pietsalo iski tuttuun tyyliin finaalissa kolme maalia, loppui 

Rapojen pyristely yllättävänkin lyhyeen. Ravat olivat finaalissa hieman hallitsevampi osapuoli, mutta 
kun tämäkin peli on maalintekopeli, niin vei PPPP ilman yhtään tappiota Poro Cupin nimiinsä. 
Pronssiottelussa vastakkain asettuivat turnauksen suurimmat yllätykset Team Torpedo ja Ylläksen 
Nousu. Ylläksen Nousu tippui pronssipeliin todella pienellä erolla, sillä tappio välierissä Rapoja 
vastaan, tuli vasta jatkoajalla Pekka Jaakon maalilla. Team Torpedo hävisi välierissä PPPP:lle 
yllättävänkin selkeästi, lukemin 4-1. Näin kaksi hieman pettynyttä, mutta silti nälkäistä joukkuetta 
asettuivat vastakkain Poro Cupin pronssiottelussa. Pronssiottelussa nähtiin erittäin tiukkaa vääntöä ja 
pitkään näyttikin siltä, että pronssiset mitalit matkaavat Ylläkselle, mutta kun ihmeen kaupalla tuli 
Team Torpedo mukaan peliin Teemu Rossin maalilla. Tilanteen ollessa 2-2 vetäytyi Ylläs hieman 
puolustavalle kannalle, ja siinä tilanteessa Teemu Rossi taisi ajatella, että kun on yksi maali alla, niin 
samapa se on toinenkin tehdä, ja samassa hän täräyttikin taululle voittoon riittävän 3-2 maalin. Tämä 
tiesi sitä, että pronssiset mitalit jäivät sittenkin Ylitorniolle. Onnittelut Team Torpedolle! 

 
Loppusanat turnauksen joukkueista: 

10. Kuikka 
Kuikka lähti turnaukseen kovin odotuksin, ja joillakin pelaajista kiilsi silmissä jopa turnauksen 
voittopokaali. Turnauksen ensimmäisessä ottelussa Kuikka pelasi ehkä parhaimman ottelunsa, kun 
se hävisi Övertorneå All-starsille vain 2-1. Tämän jälkeen Kuikka ei pystynyt kertaakaan heiluttamaan 
vastustajan verkkoja, ja kun vastustaja puolestaan aina sai tehtyä ainakin yhden maalin Kuikan 
verkkoon, oli tuloksena turnauksen jumbosija. Kuikan uusi maalivahti vahvistus esitti välillä todella 
loistavia otteita ja tuoreen huhun mukaan, hänen jatkosopimuksensa alkaa olemaan 
varma.  Pienoisena pettymyksenä voi luokitella ennen niin varman maalitykinJanne 
Pahkasalon kuivan kauden, mutta ehkäpä sekin illan aikana korjautui. Kuikan huonolle 
menestykselle löytyykin oiva selitys, sillä sairastumisen vuoksi Eemeli Antinmaa joutui jättämään 

turnauksen väliin ja näin ollen kuuluisa YH vitja ei ollutkaan kasassa, tämä varjostui ennen kaikkea 
surullisen Janne Pahkasalon otteisiin. 
 
9. Turistit 

Turistit lähtivät arvailujeni mukaan turnaukseen yhtenä ennakkosuosikkina, mutta toisin kävi. Heidän 
otteissaan näkyi selvästi hyvän viimeistelijän puuttuvuus, ja kun ennen kaikkea Tommi Pietsalo ei 

pystynyt esittämään oikein mitään, oli tuloksena 0 pistettä ja paremman maalieron turvin turnauksen 
yhdeksäs sija.  Turistien peli kaatui turhaan siirtelemiseen ja näin ollen maaleja ei nähty kuin kaksi 
kappaletta. Joukkue pystyi pelillisesti pistämään vastaan kaikille joukkueille, mutta maalinteossa 
hävittiin kaikille. Enemmällä laukomisella ja vähemmällä siirtelemisellä Turistit olisivat raivanneet  
itsensä jatkoon. Mutta kun ei niin ei. 
 
8. PILVES 
Turnauksen kovimpiin huutajiin lukeutunut Pilves saapui turnaukseen kovin odotuksin, ja kenenkään 
heidän tasostaan tietämättä. Lohkon kolme ensimmäistä peliä oli heiltä todella surkeaa peliä, eivätkä 
he voineet laittaa vastustajilleen mitenkään kampoihin. Lohkon viimeisessä ja samalla jatkopaikan 
ratkaisseessa pelissä he löysivät otteisiinsa kuitenkin aivan uuden vaihteen ja näin ollen Turistit jäivät 
jalkoihin lukemin 2-1. Tämä olikin osoitus siitä, että ehkä sittenkin Karungissa oli joskus nähty 
sählypallo, ennen tätä turnausta. Puolivälierissä vastaan asettui PPPP, jota vastaan Pilves pelasikin 
turnauksen parhaimman pelinsä, ja pisti PPPP:n yllättävän tiukille, häviten vain yhdellä maalilla. 
Pilves osittain myös hallitsi ottelua, mutta ei silti oikein päässyt vaarallisiin tekopaikkoihin, vastustajan 
hyvän puolustuksen ansiosta. PILVES jätti itsestään silti yllättävän vaisun kuvan, mutta loppua kohti 
parantunut peli näytti silti, että valoa tunnelinpäässä voi sittenkin olla. Ehkä ensi kerralla jo huudot 
vastaavat tekoja.  
 
 



7. Eki-94 
Turnauksen kaukaisin joukkue saapui aina Enontekiöltä asti. Joukkue oli saanut mukaansa 
ainoastaan 7 pelaajaa maalivahti mukaan laskettuna. Heidän onnekseen entinen Eki pelaaja Juha 
Heikurainen asustelee Ylitorniolla, ja näin ollen hän tulikin heidän avukseen. Ekille elintärkeäksi 
otteluksi osoittautuikin peli Kuikkaa vastaan, joka ratkaisi viimeisen jatkoonmenijän. Ottelun aika 
loppuhetkillä Joni Kultima otti painavan ratkaisijan viitan ylleen ja harhautti upeasti Kuikan 

maalivahdin Kebab kioskin puolelle ja viimeisteli samalla jatkoon riittäneen 1-0 osuman. 
Jatkopelissään Eki sai vastaansa Ravat, joka ei antanut minkäänlaisia mahdollisuuksia yllätykseen, 
vaan se lähetti Enontekiön pojat pitkälle kotimatkalle. Pienestä porukasta huolimattaan Eki pelasi 
tasaisia otteluita ja paremmalla onnella se olisi voinut yltää lohkokolmoseksi. Ekille kuitenkin suuri 
kiitos siitä, että he saapuivat näinkin kaukaa ensimmäistä kertaa järjestettyyn Poro Cuppiin. 
 
6. Övertorneå All-stars 
Joukkue, joka oli ennakoiden mukaan myöskin yksi turnauksen ennakkosuosikeista,  kompastui 
yllättäen jo puolivälierä vaiheessa Ylläksen Nousulle. All-stars sijoittui lohkossaan kolmanneksi 
hävittyään yllättävästi Puukäsille. Joukkueen pelaajat omasivat kaikki jääkiekko taustan, ja ilmeisesti 
tämä laji oli lahjoittanut kaikille hyvän pelisilmän. Välillä joukkue esitti erittäin hienoja kuvioita, mutta 
joukkueesta tuntui Turistien tavoin puuttuvan sellainen kunnon viimeistelijä. All-stars joutui 
siirtelemään palloa turhan lähelle maalia ja usein vastustajan puolustus onnistui tukkimaan 
maalinedustan erittäin hyvin. Joukkue olisi kaivannut sellaista pelaajaa, joka olisi uskaltanut laukoa 
kaukaa, mutta kun tällainen puuttui, oli turnauksessa tyytyminen kuudenteen sijaan. 
 
5. Puukäet 
Puukäet oli yksi turnauksen yllätyksistä, ja ennen kaikkea lohkon kakkossija oli jymypaukku. Puukäet 
onnistuivat turnauksessa ennen kaikkea viimeistelyssään, ja tämä kantoikin heidät näin pitkälle. 
Jatkopelissään Puukäet olisivat kipeästi kaivanneet taiturimaista Joni Saukkoriipeä, jotta vastustaja 

olisi pystytty lähettämään laulukuoroon, Saukkoriipi oli kuitenkin lähtenyt kotiin parin ensimmäisen 
pelin jälkeen. Saukkoriiven taiturimaiset otteet saivat välillä jopa yleisönkin kohahtelemaan 
hämmästyksestä. Puukäsien suurimpana heikkoutena oli maalivahdin varusteiden puuttuminen ja 
näin ollen maaliin lipsahtikin välillä aika helppoja laukauksia. Kokonaisuutena Puukäsien otteet olivat 
silti hyviä, ja jokainen joukkue saikin tehdä täyden päivätyön joukkueen kaatamiseksi. 
 
4. Ylläksen Nousu 
Ylläksen Nousu lähti omien arvailujeni mukaan taistelemaan sijoista 7-8, mutta joukkue näyttikin heti 
alussa olevansa toista mieltä. Se pelasi alkulohkossa erittäin varmaa peliä häviten vain Ravoille. 
Tasapeliin se ylsi Team Torpedon kanssa, ja paremman maalieron turvin se veikin lohkon kakkossijan 
nimiinsä. Tämä olikin minulle jo suuri yllätys, mutta kun jatkopelit alkoivat saivat yllätykset vain jatkoa, 
sillä puolivälierissä vastaan asettunut Övertorneå All-stars sai kokea ikävän yllätyksen, kun Nousu 
passitti heidät helpohkosti laulukuoroon.  Välierissä Ylläksen Nousu sai vastaansa kivikovan Ravat, ja 
ottelusta odotettiin Rapojen juhlamarssia kohti finaalia, mutta Nousu oli päättänyt, että helpolla ei 
Ravat tule pääsemään. Ottelu eteni tasaisissa merkeissä aina kohti viimeistä minuuttia, kunnes Juha-
Pekka Uusimäkirankaisi ruoskallaan Nousun joukkuetta. Tässä vaiheessa näyttikin jo siltä, että ottelu 
oli ratkennut, mutta vain noin 20 sekuntia ennen loppua Nousun kokenut kehäkettu Keijo 
Taskinen tasoitti ottelun. Edessä oli siis tiukkaakin tiukempi jatkoaika. Jatkoajalla paikkoja siunaantui 

kummallekin joukkueelle, mutta yhden paikoistaan onnistui Ravat kuitenkin hyödyntämään, 
kun Pekka Jaako täräytti Markus Kuuselan upeasta syötöstä pallon aivan maalin yläkulmaan. 

Nousun nälkä taisi hieman jäädä tähän välierään, sillä Team Torpedo vei himmeimmät mitalit heidän 
edestään. Ylläksen Nousun ykköspelaajana kunnostautui jälleen Matti Alatalo, joka heilutteli 

vastustajan verkkoja tiuhaan tahtiin. Mukavaa oli nähdä nuorten pelaajien onnistumisia ja hattua 
täytyy kyllä nostaa Keijolle hienosta panostuksesta joukkueen eteen. 
 
3. Team Torpedo 

Team Torpedo lähti turnaukseen altavastaajina, ja ainakin omat veikkaukseni menivät päin mäntyä. 
Torpedo olikin turnauksen suurin yllättäjä ja varsinkin heidän tasaisuutensa oli turnauksessa kovaa 
valttia. He etenivät alkulohkossaan vakuuttavasti kolmoseksi, häviten vain Ravoille ja pelaten tasan 
Ylläksen Nousun kanssa. Näin ollen Team Torpedo sai vastaansa toisen lohkon kakkosen eli 
Puukäet. Näin tässä ottelussa olivat vastakkain kaksi turnauksen suurta yllätystä. Ottelusta tulikin 
erittäin tasainen, ja yhden maalin turvin Team Torpedo selvitti tiensä jatkoon. Lopputulos oli 1-0, 
mutta ilman huipputorjuntoja maalivahti Karim Ammourilta, olisi Torpedon tie voinut loppua jo 
ensimmäiseen jatkopeliin. Välierissä Torpedo sai vastaansa PPPP:n, joka tällä kertaa osoittautui liian 



kovaksi, lukemin 4-1. Pronssipeliin tämä yllätysjoukkue sai ladattua jälleen täydet voimansa ja näin 
ollen he veivätkin turnauksen himmeimmät mitalit. Ja olivathan he kuitenkin pakkovoiton edessä, sillä 
kuka nyt kameran edessä kehtaa hävitä (kannustusjoukot filmasivat ottelun).          Kuten jo sanoinkin 
oli joukkueen tasaisuus ehdotonta valttia, mutta erityismaininnat täytyy silti antaa puolustuspään 
tukipylväälle Nadja Ammourille, joka hoiti kylmän varmasti vastustajan useimmat 
maalintekoyritykset. Itse maalinteko ei tuottanut ongelmia tälle joukkueelle, sillä leveyttä löytyi sen 
verran, että melkeinpä jokainen pelaaja pääsi heilauttamaan vastustajan verkkoja ainakin kertaalleen. 
Täytyy siis antaa täysi kunnioitus tälle erittäin tasaiselle ryhmälle ja nousipahan ainakin ennakkoarviot 
tuleville kerroille. 
 
2. Ravat 
Turnauksen yksi ennakkosuosikki ei pettänyt vaan eteni kylmäpäisesti finaaliin. Alkulohkossaan 
mikään joukkue ei pystynyt pistämään hanttiin tälle kivikovalle ryhmälle. Markus Kuusela pyöri kuin 
karusellissa ja piti välillä jopa vastustajia pilkkanaan. Pekka Jaakon pieni vilustuminen piti hänet 
penkillä monta peliä, eikä hän tainnutkaan normaaliin tyyliinsä pelata yhtään peliä kokoajan. Tämä 
tietenkin verotti myös Kuuselan pelaamista, sillä hänen loistavia syöttöjään ei ollutkaan 
viimeistelemässä tuttu tutkapari, vaan tyytyminen oli muihin joukkuetovereihin. Hyvin varsinkin Kalle 
Jaako viimeisteli Kuuselan syötöistä alkupeleissä, ja joissakin jatkosarjan peleissä, mutta finaalissa 
pallo ei tuntunut menevän mistään sisään. Pekka Jaako tuli pitkän tauon jälkeen kehiin välierä 
vaiheessa toisella puoliajalla, kun joukkue oli tappiolla. Tämä toikin Rapoihin aivan uutta virtaa ja peli 
saatiin tasoihin, jatkoajalla Pekka otti itse ohjat käsiinsä ja viimeisteli finaaliin oikeuttaneen voitto-
osuman. Finaalissa Pekka ei pystynyt pelaamaan täysiä minuutteja ja varsinkin ensimmäinen 
puoliaika meni lepäillessä, tällöin Kuusela otti itse pelin haltuunsa ja toi Ravat kaksi kertaa tasoihin. 
Pekan vilustuminen näkyi Rapojen pelissä, sillä tuttua Kuusela-Jaako akselia ei tuntunut millään 

löytyvän edes toisella puoliajalla. Jos Jaako olisi ollut terveenä niin kuka tietää mitä olisi käynyt, mutta 
sitä on enää turha jossitella. Ravat joutuivat nyt kokemaan toisen finaali nöyrtymisensä PPPP:tä 
vastaan tämän vuoden aikana. Tunnustuksen ansaitsevat myös tärkeän tasoitusmaalin Nousua 
vastaan ampunut Juha-Pekka Uusimäki ja maalissa urakoinut Hannu ”Mäyrä” Peuranen, mutta 

suurin syy Rapojen hyvään menestykseen oli Kuuselalla, joka toimi Rapojen pelin aivoina ja 
työmyyränä. 
 
1. Peräpohjolan Poropojat 

PPPP eteni finaaliin Rapojen tapaan ilman yhtään tappiota niskassaan, joten helposti voidaan sanoa, 
että finaalissa oli vastakkain turnauksen kaksi parasta joukkuetta. Alkulohkossaan ainoastaan 
Puukäet pystyivät laittamaan kunnolla hanttiin tätä joukkuetta vastaan, mutta hekin kestivät PPPP:n 
kyydissä vain 9 minuuttia ja sen jälkeen PPPP iski 4 nopeaa maalia, joka vei heidät voittoon. 
Puolivälierissä vastaan asettui Pilves, joka ei ollut paljoa alkulohkossaan esittänyt, mutta hieman 
jännittynyt Poroporukka joutuikin yllättävän tiukille joukkueen kanssa, ja tuloksena oli vain 3-2 voitto. 
Tässä ottelussa PPPP:n maalivahti ja puolustuspeli toimi loistavasti, eikä Pilves päässyt yllättämään. 
Välierissä nähtiin taas tuttua PPPP:tä kun se ei antanut minkäänlaisia yllätyksen mahdollisuuksia 
Team Torpedolle, vaan eteni finaaliin hyvin vakuuttavasti, lukemin 4-1. Finaalissa joukkue joutui 
puolustavammaksi osapuoleksi, mutta hyvän viimeistelyn ansiosta saatiin turnausvoitto haluttuihin 
käsiin. Henri Kyntäjää maalilla korvannut Ville Ahola pelasi uskomattoman hyvän turnauksen, ja 
puolustuksessa eniten häärineet Johannes Pukema ja Joonas Korpipitivät huolen siitä, ettei 
vastustaja päässyt yllättämään. Kun hyökkäyksessä häärii kaksikko Aki Pietsalo - Joonas Rautio ei 
voi odottaa muuta kuin hienoja maaleja, uskomattomia harhautuksia ja yleisön naurua. Välillä 
kaksikko piti vastustajia todella pilkkanaan, ja kompassin tarpeessa oli niin puolustajat kuin 
katsojatkin, sillä niin nopeaa kävivät näiden miesten kädet. Joonas Raution pelätty veto puhui taas 
kovaa kieltään ja Pietsalon maagiset harhautukset olivat PPPP:n paras osa-alue tässäkin 
turnauksessa. Tuollaisia käsiä ei monelle ihmisille ole luotu, sen voin todellakin sanoa. PPPP jatkaa 
siis tämän vuoden kovaa sarjaansa, johon sisältyy kuusi turnausvoittoa, väliin mahtuu yksi 
kompastuminen, mutta eihän kukaan voi olla täydellinen. Onneksi olkoon kaikille joukkueen 
jäsenille, WE ARE THE CHAMPIONS! 
Tässä siis turnauksen osalta viimeiset sanat ja suuret kiitokset kaikille osallistujille, toivottavasti 
nähdään muissakin turnauksissa! 
 


