
PORO CUP -08 
26.4.2008 

Muu Info 
*Jos joukkueet ovat tasapisteissä ---> keskinäiset ottelut, maaliero, tehdyt maalit, päästetyt maalit, 
arpa 
*Jos jatkopeleissä peli päättyy tasan tulee 3 min jatkoaika, jos ratkaisua ei saada selville 
jatkoajankaan jälkeen tulee rankkarikisa (3 kuljettajaa, Finaaleissa 5) 
*Tuomarilla on käytössä punainen kortti ---> Ainakin ottelu rangaistus, jos heilahtaa! 
*Pelaajat saavat edustaa turnauksen aikana vain yhtä joukkuetta! 
 
(Alkusarjassa peliaika 12 min+ Pronssi, välieristä eteenpäin 2*10 min) 

  

Lohko A Lohko B 

    
Peräpohjolan Poropojat (PPPP) Ravat 
Käry Luomu Teurastajat 
Övertorneå All-stars (All-stars) Sikiöt 
Kuikka Team Terrible 
SBC Levi I SBC Levi II 

  

  Lohko Klo Ottelu Tulos 

          

1 A 10.00 PPPP - Käry 3-1 

2 A 10.15 All-stars - Kuikka 2-0 

3 B 10.30 Ravat - Luomu Teurastajat 1-0 

4 B 10.45 Sikiöt - Team Terrible 0-2 

5 A 11.00 Käry - SBC Levi I 0-5 

6 A 11.15 Kuikka - PPPP 1-5 

7 B 11.30 Luomu Teurastajat - SBC Levi II 1-2 

8 B 11.45 Team Terrible - Ravat 1-0 

9 A 12.00 SBC Levi I - All-stars 1-2 

10 A 12.15 Käry - Kuikka 3-0 

11 B 12.30 SBC Levi II - Sikiöt 2-1 

12 B 12.45 Luomu Teurastajat - Team Terrible 0-2 

13 A 13.00 SBC Levi I - Kuikka 5-1 

14 A 13.15 PPPP - All-stars 5-2 

15 B 13.30 SBC Levi II - Team Terrible 2-3 

16 B 13.45 Ravat - Sikiöt 1-2 

17 A 14.00 SBC Levi I - PPPP 2-4 

18 A 14.15 All-stars - Käry 4-3 

19 B 14.30 SBC Levi II - Ravat 1-4 

20 B 14.45 Sikiöt - Luomu Teurastajat 2-5 

 

Puolivälierät (Peliaika 12 min) 

21 A1-B4 15.15 PPPP - Luomu Teurastajat 4-0 

22 B1-A4 15.30 Team Terrible - Käry 4-3 

23 A2-B3 15.45 All- Stars- Levi II 0-2 



24 B2-A3 16.00 Ravat- Levi I 2-1 

 

Välierät (Peliaika 2*10 min) 

25   16.15 PPPP - Levi II 3-2 rl. 

26   16.45 Team Terrible - Ravat 3-4 

 

Pronssi (Peliaika 12 min) 

27   17.15 Team Terrible - Levi II 3-0 

 

Finaali (Peliaika 2*10) 

28   17.30 PPPP - Ravat 2-4 

 

 
Poro Cupin ennakkoveikkaukset -08 
 
Sijat 1-2 
 
Ravat 

Joukkue löytää turnauksesta toiseen huippuvireensä, eikä petä kannattajiaan koskaan. Sellaista 
turnausta en itse edes muista, jossa Rapoja ei olisi nähty finaalissa. Samat miehet säilyvät joukkueen 
ringissä vuodesta toiseen ja kun vielä muutamasta juniorista alkaa kehkeytymään todellisia 
pelimiehiä, on tätä joukkuetta uskomattoman vaikea kaataa. Joka vuosi ollaan hehkutettu Rapojen 
tappavasta kaksikosta Markus Kuusela- Pekka Jaako ja joku voisi jo luulla, että eikai nyt enää, 
mutta pakko se vain on mainita, että turnauksen ylivoimaisesti kovin kaksikko joko voittaa tai häviää 
pelit joukkueelleen. Kaksikon maaginen kyky löytää toisensa on silmiä hiveltävän kaunista 
katseltavaa. Kaksikon loistavat esityöt viimeistelee useimmiten nuori Kalle Jaako, jonka maalivainu 

on huippuluokkaa. Joukkueen uskomaton turnausvarmuus nostaa heidät turnauksen ylivoimaiseksi 
suosikiksi. 
 
Seuraa häntä: Rapojen takalinjoilla häärii numerolla 8, Taroniemen oma poika Juha-Pekka 
Uusimäki. Miehen puolustusvarmuus on mahtavaa luokkaa ja kovan laukauksen ansiosta miehellä 
on käyttöä myös hyökkäyspäässä. 
 
Team Terrible 

Kerrankin on turnaukseen löytynyt Torniosta joukkue, joka taistelee kovista sijoituksista. Team 
Terriblen joukkueessa pelaa miehiä TOPV:n tämän kauden salibandyjoukkueesta, joka taisteli 2-
divisioonassa. Terriblen miehet tuntevat erittäin hyvin toisensa pelityylit ja joukkuepeli tuleekin 
olemaan heillä hyvin vahvaa. Joukkueen ylivoimaisesti kirkkaimpana tähtenä häärii Jani Pokka, joka 

oli joukkueensa ylivoimaisesti paras pistemies 2-divisioonassa tekemällä tehot 14+23=37, 18 
ottelussa. Pokka tuleekin kantamaan joukkuettaan hyvin pitkälle turnauksen kuluessa, mutta 
pelkästään hänen varassaan ei joukkue tule olemaan. Pokalle avustusta antavat Antti Mäkikallio, 
joka hänkin iski sarjassa 22 pistettä ja Tomi Pokka, joka oli jopa kuulemma liian hyvä 2-divisioonaan 

ja sen vuoksi ei liittynyt joukkueeseen. Vahva nippu on Terriblellä kasassa ja se vie heidät vähintään 
finaaliin. 
Seuraa häntä: Jani Pokka on turnauksen yksi kovimmista nimistä ja hän voi taidoillaan ratkaista 
pelejä jopa itse. Loistavan pelisilmän omaava Pokka tulee tekemään turnauksessa tehokasta jälkeä. 
Sijat 3-4 
 
Övertorneå All-Stars 
Viime vuoden finalisti on tänäkin vuonna vahvoilla turnauksen mitalisijoille. Marcus Huhta saa 
varmaan jälleen kasaan nipun, josta ei taistelutahtoa ja taitoa puutu. Huhta itse toimii orkesterinsa 
kapellimestarina ja jos on vähääkään viime vuosiin uskominen, niin se johtotapa on nautittavaa 
katseltavaa. Joukkue pelaa loistavaa joukkuepeliä, jossa kukaan ei luovuta missään vaiheessa. Maalit 
ovat usein todellisia koulumaaleja ja joukkueen fysiikkakin on ollut yleensä todella huippuluokkaa. 
Maalissa vastuuta kantaa nuori William Andersson, joka ainakin viime vuonna onnistui tehtävässään 
kiitettävästi. 
 



Seuraa häntä: Pienikokoinen William Andersson liikkuu erittäin sähäkästi maalinsa suulla ja korvaa 
pientä kokoaan hyvällä sijoittumisellaan. 
 
SBC Levi 1 

Turnauksen pohjoisin joukkue tuo turnaukseen mukavasti väriä, sillä joukkueen jokainen pelaaja on 
tällä kaudella pelannut 4-divisioonassa, joten pelikokemus on tämän vuoden ajalta ainakin kunnossa. 
Joukkue on ilmoittautunut turnaukseen kahdella joukkueella, joten on melko vaikeaa sanoa, että 
miten heillä joukkuejaot menevät. Kun tämän joukkueen numero on 1, niin voisi ajatella, että siihen 
kasattaisiin joukkueen hieman vanhemmat pelaajat. Pelikokemuksensa vuoksi joukkue nousee 
vahvaksi mitaliehdokkaaksi. 
 
Seuraa häntä: Janne Juntto oli joukkueensa paras pistemies sarjassa ja uskoakseni hän esiintyy 

tässä joukkueessa. Kokemusta pelikentiltä löytyy ja pallovarmuus on varmaan hyvää. 
 
Sijat 5-6 
 
Luomuteurastajat 
Joukkue on vahvistunut huimasti viime vuosista ja tänä vuonna jalkeilla on erittäin iskukykyinen 
joukkue. Manageri Teemu Tjäderhane on tehnyt hyvää työtä, kun joukkueessa esiintyvät 
nimet Mikael Kuusela, Arto Siikavirta, Tuomas Rautio ja Aaltosen veljekset. Nyt joukkueesta 

löytyy sekä peliälyä, että hyvää viimeistelytaitoa. Joukkueen ainoana kompastuskivenä voidaan pitää 
joukkueen fysiikkapuolta, joka ei välttämättä riitä aivan loppuun asti. Joukkueen 
jääkiekkotaustaisuuden vuoksi he ovat vahvoilla tiukoissa kulmaväännöissä ja maalinedustilanteissa. 
Teurastajat lähtevät koviin jahteihin ja hyvien alkulohkopelien jälkeen, lähtö voi kumminkin olla hyvin 
lähellä. Turnauksen taso on tänä vuonna sen verran kova, että edes näin kovalla nipulla ei ole asiaa 
mitalipeleihin. 
 
Seuraa häntä: Rouhii, vääntää, kääntää, ampuu ja lopulta väsähtää. Kyse on tietenkin Mikael 
Kuuselasta, joka on niin kauan joukkueelleen hyvin tärkeä pelaaja, kunnes kuntopohja sanoo lopun. 
Tule siis ajoissa, jotta näet miehen vielä ”pelikunnossa”. 
 
Peräpohjolan Poropojat 

Viime vuoden neljäs sija ja tämän vuoden koventunut taso tiputtaa isäntäjoukkueen mitalipelien 
ulkopuolelle. Joukkueen on löydettävä takaisin oman pelinsä raiteille, jossa mies ja pallo liikkuu, 
mikäli he haluavat edes haaveilla paremmista sijoituksista. Poropoikien pelityyli on muuttunut hyvästä 
syöttelypelistä viimeaikojen roiskimiseen ja näin ollen heiltä ei ainakaan tällä hetkellä voi odottaa 
urotekoja. Ville Ahola toimii joukkueensa varmimpana lukkona puolustuksessa ja hänen onkin 
näytettävä suuntaa muille joukkueensa pelaajille. Kuuluisa akseli Aki Pietsalo – Joonas Rautio pitää 

löytää takaisin siihen peliin, missä vastustajia vedettiin vähän mistäkin narusta solmuun, sillä jos se 
peli löytyy, voi jälki olla tuhoisaa. Tällä hetkellä kumminkin nämä sijat ovat täyttä realistisuutta. 
Seuraa häntä: PPPP:n tuki ja turva löytyy maalinsuulta. Joonas Raunilan rauhallisuus ja heittokyky 
tuovat joukkueen peliin uusia ulottuvuuksia. Mies voi parhaimpina päivinään olla ohittamaton. 
 
Sijat 7-8 
 
SBC Levi 2 

Todennäköisesti joukkueen nuorisokaarti on jaettu tähän joukkueeseen, joten peli-intoa ja 
juoksuvoimaa varmaan löytyy. Pelikokemusta on siis kertynyt 4-diviosioonasta, joten jonkunlaista 
taktistakin osaamista todennäköisesti löytyy. Nuorisovoimalla joukkue painaa alkulohkostaan jatkoon, 
mutta sijat 7-8 ovat kumminkin realistinen sijoitus. 
 
Seuraa häntä: Penkin takaa löytyy joukkueen todellinen selkäranka, mutta kuka siellä takana sitten 

piileskelee? 
 
Kuikka 
Viime vuoden pronssimitalisti on menettänyt kaksi elintärkeää pelaajaa viime vuodesta, joten sen 
vuoksi pudotus tulee olemaan hyvin suuri. Luottopuolustaja Aki Koskela ja maalinsylkijä Niklas 
Wevar puuttuvat joukkueen vahvuudesta. Kuikka on siis kärsinyt kovia ja siivet tuntuvat olevan 
katkenneet, mutta kuka tietää, vaikka tämä uljas lintu vielä nousee lentoon. Manageri Kimmo 
Mäellä on kova tehtävä saada jalkeille joukkue, joka pystyisi haastamaan turnauksen 



kärkijoukkueet. Juho Kurkisella ja Sakari Rahdulla tulee olemaan hikinen urakka kantaessaan 
joukkuettaan yksin harteillaan, vaikka taitoa ja kokoa löytyykin. Nyt kun vielä maalivahtiosastolla on 
sattunut loukkaantuminen, on Kuikalla edessään tuskainen taival. 
 
Seuraa häntä: Penkin takana häärii jo viime vuodesta tuttu Riku Jaako. Mies on juuri oikea mies 
sytyttämään joukkueensa tiukoissa tilanteissa, mutta pystyykö mies tällä kertaa ihmeeseen? 
 
Sijat 9-10 
 
Sikiöt 
Tommi Pietsalo johdattaa joukkonsa suoraan pedon kitaan. Joukkueessa ei ainakaan näillä näkymin 
esiinny mitään huippuhankintoja ja sen vuoksi kyyti voi olla hyvin kylmää. Petteri Hanhirova kuuluu 

joukkueensa luottopelaajiin, jolta valmennusjohto odottaa tehoja, mutta onko kolmeen palloon 
osuminen sittenkään niin helppoa? Joukkueella ei alkukaavailujen mukaan pitäisi olla mitään 
mahdollisuuksia selviytyä alkulohkostaan jatkoon, mutta se jää nähtäväksi. 
 
Seuraa häntä: Tommi Pietsalon jalkakikat ovat usein vastustajille myrkkyä ja tältä mieheltä voi 
tosiaankin odottaa ihan mitä vain. 
 
Käry 

Pellolaiset ovat saapuneet joka vuosi turnaukseen hyvällä taisteluilmeellä, mutta viime vuonna kotiin 
viemisinä oli jumbosija. Nyt kun turnauksen taso on noussut, ei joukkueelta todellakaan voi odottaa 
sijoituksensa parantamista. Joukkueen ainoa pelastaja on Jazz-musiikin elävä legenda Joni 
Saukkoriipi, joka taituroi letti viuhuten vastustajiaan solmuun. Saukkoriipi on joka vuosi ollut yksi 

turnauksen pirteimmistä pelaajista, mutta ilman apuja ei hänkään ihmeeseen pysty. Joukkueen heikko 
kokonaistaso ei riitä viemään joukkuetta alkulohkostaan jatkoon, joten edessä on aikainen kotimatka. 
Edes Käryn uusin hankinta Antti Heikka, ei pysty paikkaamaan joukkueen vuotavaa alakertaa niin 
paljon, että voittoja olisi tiedossa. 
 
Seuraa häntä: Joni Saukkoriipi on pallon kanssa välillä jopa maaginen ja ilman hänen taituruuttaan 

joukkue tuskin saisi turnauksessa aikaan yhtään maalia. 

 
 
Poro Cupin loppusanat: 
  
Kolmannen kerran järjestetty Poro Cup keräsi hyvin nopeaa kasaan kymmenen joukkuetta ja lisääkin 
olisi ollut tulossa, mutta kymmenellä joukkueella päätettiin kumminkin turnaus viedä läpi. Turnaus 
olikin tänä vuonna hyvin kovatasoinen ja tasaisia vääntöjä saatiin tänä vuonna aikaan hyvinkin paljon. 
Finaaliin tiensä selvittivät vakuuttavasti Peräpohjolan Poropojat ja Ravat. Ravatsaivatkin melko 
nopeaa henkisen yliotteen PPPP:stä, kun Markus Kuusela tuttuun tapaan aloitti joukkueensa 
maalinteon. PPPP nousi vielä tasoihin, mutta jälleen oli Kuuselan vuoro iskeä ja tästä iskusta PPPP 
putosi polvilleen ja peli meni lopulta Ravoille lukemin 4-2. Ravat siis mestariksi jo toisen kerran 
putkeen ja nyt oli vuorostaan PPPP:n vuoro todistaa, että turnausta ei voi voittaa ilman yhtä 
tilastotappiota. 
  
Pronssiottelussa vastakkain asettuivat kaksi pettynyttä joukkuetta Team Terrible ja SBC Levi 2. 

Kamppailuun ei missään vaiheessa saatu oikein kunnon latausta päälle, mutta tasaisten 
alkuvaiheiden jälkeen Team Terrible osoitti kumminkin vahvuutensa Jani Pokanjohdolla ja vei 

pienimmän pokaalin mukanaan Tornioon. Ottelun loppulukemat 3-0. 
  
  
10. Kuikka 
  
Viime vuoden pronssimitalisti saapui turnaukseen uuden nesteytyksen voimin ja totta kai, kovin 
odotuksin. Toisin kumminkin kävi, sillä joukkue floppasi totaalisesti ja jäi turnauksen jumboksi. Kimmo 
Mäen siirto penkin taakse oli ensimmäinen virhe, sillä kentältä puuttui sitä todellista voittamisen halua 

ja peli-intoa. Nyt kentällä kuljeskeli vain lauma ”pelaajia”, joita ei tuntunut kiinnostavan pelaaminen 
yhtään. Kuikan joukkueesta ainoastaan puolustuksessa häärinyt Kanin ja maalivahti Elisa Väänänen 

ansaitsevat turnauksesta mukaansa puhtaat paperit, muut saavat suorastaan hävetä, mukaan lukien 
vaihtopenkin valkotakkiset miehet! Kuikka teki turnauksessa vain kaksi maalia, maaliero oli -13 ja 



pistesarakkeessa komeili puhdas nolla. Kuikan matalalennolle ei näy tällä menolla loppua, joten jotain 
on tehtävä ja nopeasti! 
  
9. Sikiöt 
  
Tommi Pietsalon kokoama joukkue ei puhunut itsestään ennen turnausta suureen ääneen, mutta 

turnauksen jälkeen joukkue voi olla tyytyväinen otteisiinsa, vaikka tie nousikin jo pystyyn 
alkulohkossa. Kolme niukkaa tappiota ja voitto Ravoista kertoo sen, että joukkue oli yllätyskykyinen. 

Sikiöissä riitti voitonnälkää ja jokainen pelaaja kentällä teki kaikkensa välttääkseen tappioita. Sikiöiden 
maalinsuuta vartioi aikoinaan myös Ols:ssa esiintynyt mies, joka kumminkin julkisuus syistä haluaa 
pysyä nimettömänä. Tämä nimetön maalivahti pelasi upeasti ja antoi loisto torjunnoillaan, joka 
ottelussa joukkueelleen mahdollisuuden voittaa. Tommi Pietsalonjalkakikat purivat välillä todella 

hienosti ja monet muistavatkin hänet kahdesta hienosta maalistaan Rapojen kaadossa. Sikiöt jättivät 
itsestään hyvin positiivisen kuvan ja he ovatkin erittäin tervetulleita mukaan jälleen ensi vuonna. 
  
8. Käry 
  
Pellon lahja Poro Cupille oli tänä vuonna nimeltään Käry. Joukkueen ajateltiin haihtuvan kärynä 

ilmaan heti alkulohkon jälkeen, mutta toisin kävi. Käry taisteli itsensä alkulohkosta jatkoon 
kukistamalla Kuikan. PPPP:tä ja All-Starsia vastaan se pelasi erittäin tasaiset ottelut saamatta 

kumminkaan pisteitä. Joukkue sai vastaansa puolivälierä kamppailuun toisen lohkon vakuuttavan 
ykkösen, Team Terriblen. Käry piti Terribleä todella tiukilla ja ilman katastrofaalista tuomarivirhettä, 

olisi ottelussa nähty jatkoaika, mutta tällä kertaa virhe ratkaisi ottelun Terriblelle yhden maalin turvin. 
Käry paransi otteitaan kokoajan ja kuka tietää kuinka siinä jatkoajalla olisi voinut käydä. Käryltä 
mainitsemisen arvoisia pelaajia olivat puolustuksen tukkona häärinyt Antti Heikka, hurjan maalivireen 
löytänyt Ville Saukkoriipi ja joukkueen sielu ja sydän Joni Saukkoriipi. 

  
7. Luomu Teurastajat 
  
Joukkueen managerin Teemu Tjäderhanen itseluottamus oli korkealla ennen turnauksen alkua ja 

hän lupaili joukkueen kannattajille mitalipelejä. Turhaan kumminkin mies suutansa aukoi, sillä 
joukkueen esitykset olivat jotakin aivan muuta kuin mitalipeliluokkaa. Kolme tappiota putkeen 
alkulohkossa ja vasta viimeisellä voitto Sikiöistä takasi kumminkin jatkopelipaikan, jota kukaan ei 
ensimmäisen kolmen pelin jälkeen uskaltanut odottaa. Tappio PPPP:lle tylyin 4-0 lukemin 
ensimmäisessä jatkopelissä, jätti Luomu Teurastajista erittäin vaisun kuvan. Suurilla puheilla 
mukaan, mutta pienillä teoilla ulos, voidaan tästä joukkueesta sanoa. Mikael Kuuselan ja Arto 
Siikavirran henkilökohtainen taito ei tässä turnauksessa ja tämän joukkueen pelitavalla päässyt aivan 
elementtiinsä, joten siinä päällimmäinen syy joukkueen kehnoon menestykseen. Ehkä ensi vuonna on 
Teurastajien vuoro iskeä! 
  
6. SBC Levi 1 
  

Nuorempi levin porukka oli heti turnauksen alusta alkaen täynnä intoa ja se antoikin heti 
murskavaroituksen kaatamalla Kärynavausottelussaan 5-0. Otteet eivät kuitenkaan jatkuneet aivan 

yhtä vakuuttavina kaikissa alkusarjan peleissä, sillä kaksi tappiota ja kaksi voittoa oli alkulohkon 
kokonaissaldo. Jatkopelissään Levi 1 sai vastaansa Ravat ja se pitikin Rapoja todella tiukilla koko 

ottelun ajan, lopulta Ravat onnistui kumminkin tekemään tarvittavat maalit ja vei ottelun nimiinsä 
lukemin 2-1.  Näin ollen Levi 1:sen matka tyssäsi yllättävänkin nopeaa ja edessä oli pitkä kotimatka. 
Joukkueesta erottui edukseen hyökkäyksessä tehoja paukutelleet Tuomas Trast ja Matti 
Autioniemi. Joukkueen vahvuus oli kovissa ja tarkoissa laukauksissa, mutta puolestaan liikkeessä ja 

pelitempossa joukkue oli yllättävänkin hukassa. Toivottavasti ensi vuonna mukana uudelleen! 
  
5. Övertorneå All-Stars 
  

Viime vuoden finalisti tuli turnaukseen revanssi mielessään, mutta hieman uudistuneella 
kokoonpanolla. Muutama iso menetys veti hieman joukkueen osakkeita alaspäin. Marcus 
Huhdan johdolla joukkue porskutti lohkossaan toiseksi, häviten vain PPPP:lle. Ottelussa PPPP:tä 
vastaan täytyy sanoa, että en olisi uskonut, että vastassa oli viime vuoden finalisti, sillä joukkueesta 
näytti täysin puuttuvan se mahtava liike ja intohimo pelaamista kohtaan. Puolivälierässä All-Stars sai 
vastaansa toisen lohkon kolmosen SBC Levi 2:sen, joka piti olla All-Starsille vain välipala matkalla 



kohti suurempia koitoksia, mutta Levin joukkue oli kumminkin asiasta aivan toista mieltä ja passitti 
rakkaat naapurimme kotimatkalle, lukemin 2-0. Marcus Huhta ei ollut tänä vuonna onnistunut 

kasaamaan sellaista joukkuetta, jolla olisi ollut tarpeeksi liikettä pärjätäkseen tässä turnauksessa. 
Suurin menetys joukkueelle oliJohn Folkessonin poisjäänti, sillä tämän miehen mukana lähti pois 

liikettä, voimaa ja todellista taistelutahtoa. 
  
4. SBC Levi 2 
  
Alun perin heikommaksi kaavailtuun Levin porukkaan olikin kasattu turnaukseen ne kokeneemmat 
pelimiehet. Joukkue osoittikin heti alusta lähtien, että turnaukseen oli tultu hakemaan menestystä 
oikein toden teolla, sillä kaksi ensimmäistä peliä tuottivat kaksi voittoa. Lohkon kaksi viimeisintä 
peliä Team Terribleä ja Rapoja vastaan tuotti yllättävästi kaksi tappiota ja moni kerkesi jo laskea 
joukkueen ulos mitalipeleistä. Puolivälieräottelu All-Starsia vastaan antoi kumminkin uusia tuulia 
Levin siipien alle, kun joukkue eteni vakuuttavasti välieriin. Välierässä joukkue tuskistutti PPPP:n tien 

finaaliin, viemällä ottelun rankkareille asti, siellä PPPP oli kumminkin vahvempi ja näin ollen Levi 
joutui tyytymään pronssitaisteluun. Välieräkamppailu oli kumminkin vienyt pelaajien parhaat voimat ja 
näin ollen turnauksesta oli kotiin viemisenä neljäs sija. Levi jätti itsestään hyvin positiivisen kuvan ja 
varsinkin Janne Junton kokemuksella oli suuri vaikutus turnauksen menestyksessä. 

  
3. Team Terrible 
  
Kerrankin oli turnaukseen saatu Torniosta joukkue, joka oli valmis menestymään. Team Terrible oli 

niin kuin olettaa saattoi todella vakuuttava alkulohkossaan, vieden puhtaalla pelillään B-lohkon voiton. 
Joukkue päästi alkulohkossaan vain kaksi maalia ja lähtikin selvänä suosikkina kohti jatkopelejä. 
Puolivälieräottelussa joukkue pelasi hermostuneesti ja oli söhlätä jatkomahdollisuudet moneen 
kertaan, kunnes kuuluisalla ”takarauta” maalillaan joukkue nipisti tiukan 4-3 voiton Kärystä. 
Välierässä joukkue sai vastaansa Ravat ja ottelusta tulikin todellinen titaanien taisto, kun kaksi 
taitavaa joukkuetta ratkoi paremmuuttaan. Lopulta Ravat kumminkin onnistui kukistamaan Terriblen 

lukemin 4-3 ja näin ollen edessä oli närkästyttävä pronssikamppailu. Sen verran oli kumminkin vielä 
kunnianhimoa Terrible pelaajien puseroissa, että pienin pokaali ja turnauksen kolmas sija lähti heidän 
mukaansa Tornioon. Team Terriblen joukkue oli mielestäni turnauksen ylivoimaisesti tasaisin, joten 
sen vuoksi en haluakaan nostaa esiin ketään yksittäistä pelaajaa. 
  
2. Peräpohjolan Poropojat 
  
Turnauksen järjestäjä joukkue oli päättänyt ottaa opikseen viime vuoden nöyryytyksestä ja olla 
valmiina heti ensimmäisistä otteluista lähtien. Joukkueen ryhtiliike näyttikin onnistuneen erittäin hyvin, 
sillä alkulohkon voitto täysillä pisteillä ja +11 maalierolla lupasi todella hyvää jatkoa ajatellen. 
Ensimmäiseen jatkopeliin PPPP sai vastaansa Luomu Teurastajat, ja tällä kertaa Teurastajat 
joutuivat itse teurastuksen kohteeksi, kun PPPP jylläsi vakuuttavaan 4-0 voittoon. Välieräkamppailuun 
joukkue sai vastaansa SBC Levi 2:sen ja ottelusta tulikin todella dramaattinen. Kummallekin 
joukkueelle avautui varsinaisella peliajalla paikkansa ratkaista ottelu, mutta 2-2 lukemissa jouduttiin 
jatkoajan kautta aina rankkareille saakka. Siellä Joonas Raunila torjui näyttävästi Levin ensimmäisen 
yrityksen ja kun PPPP:n kaikki miehet onnistuivat, oli finaalipaikka varmistettu. Finaalissa vastaan 
asettui totutusti Ravat ja kuinka ollakaanPPPP joutui jälleen finaalikramppiin ja Ravat astelivat ilman 
suurempia vaikeuksia turnausvoittoon. Ryhtiliike joukkueen sisällä oli kumminkin tapahtunut ja se 
lupaa hyvä tulevaisuutta ajatellen. Joukkueen pelaajista haluaisin nostaa esiin Joakim Vikströmin, 
joka jaksoi raataa pelistä toiseen ja oli yksi hyökkäyksen kovista pistenikkareista! 
  
1. Ravat 
  
Viime vuoden mestari oli myös tämän vuoden suuri ennakkosuosikki. Joukkue aloitti turnauksen 
hieman takkuillen ja koki alkulohkossaan tappiot niin Sikiöille kuin Team Terriblellekin. Tällaista 
alkua eivät Ravat ole oikeastaan ikinä ole saaneet, joten yleisössä alettiin jo puhua Rapojen 
lamakaudesta. Takkuilevan alkusarjan jälkeen oli jatkopelien vuoro, jossa ensimmäisessä ottelussa 
vastaan asettui SBC Levi 1. Ottelu näytti jo pahasti siltä, että Ravat olivat menossa kohti tuhoa, mutta 

tarvittavat voimat onnistuttiin kumminkin kasaamaan voittoa varten ja näin ollen tie välieriin oli selvä. 
Ottelun tulos oli lopulta Rapojen eduksi 2-1. Välierässä vastaan asettui Team Terrible, joka ei 
kumminkaan ollut kauhea jäädyttääkseen kahden taikurin käsiä. Pekka Jaako jaMarkus 
Kuusela nousivat tuttuun tapaansa esiin silloin kun heitä tarvitaan ja ratkaisivat välierän edukseen. 



Finaalissa vastaan asettui siis PPPP, jota vastaan Ravat osaavat jäädyttää pelin todella hienosti. 
PPPP:lle ei annettu suuri mahdollisuuksia ja Markus Kuuselan kahdella maalilla peli päättyi 
lopulta Ravoille lukemin 4-2. Tuskaisen alun jälkeen Ravat nostivat tasoaan loppua kohden ja veivät 
ansaitusti Poro Cupin voiton jo toisena vuonna putkeen. Ravoista on pakko nostaa esille yksi mies, 
joka minusta ansaitsee todella suuret kehut tämän vuoden panoksestaan, nimittäin Petteri Uusimäki. 
Mies pelasi todella upean turnauksen: taisteli, juoksi, raatoi, iski maaleja ja teki oikeastaan kaikkea 
joukkueensa hyväksi. Onnittelut siis Ravoille jälleen tämän vuoden mestaruudesta ja tervetuloa 
jälleen ensi vuonna uudelleen! 

  
  
Kiitokset jälleen kaikille osanottajille, tuomareille, yleisölle ja Ailalle loistavasti hoidetusta 
kioskista, nähdään jälleen ensi vuonna uudestaan! 
  

 
 
Ylös 

 

"Kaikkitietävät" 

 

 
"Poropojat ovat saanet tarjouksen arvostetuilta urheiluasiantuntijoilta, Itämään tietäjältä sekä Kaukaa 
viisaalta, tarjouksen jossa nämä kaksi herraa lupaavat viikoittain toimittaa käymänsä keskustelun 
Porocupista dokumentoituna poropoikien käsiin ja antavat luvan julkaista sen poropoikien sivuilla." 
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Viikko 16 
  
KV: Iltaa arvoisa poppamiesystäväni, jokos on nitroreseptit uusittu, sillä enään reilu viikko ja main 
event pamahtaa käyntiin? 
IT: Iltaa, huhu, kyllä tässä on kaikin keinoin sydäntä yritetty hillitä, mutta lujaa se vain pomppii. 
Turnaus on siis kohta käsillä, onko kuulunut mitään erikoista minkään joukkueen suhteen? 
KV: Ei edelleenkään hiiskaustakaan, managerit yms. ovat ilmeisesti vetäytyneet hiomaan viimeisiä 
kuvioitaan tai suunnittelemaan viimeisen vkl korkeanpaikan leirejä. 
IT: Niin siihen tulokseen minäkin olen tullut. Mutta ei täällä silti aivan tyhjillä vesillä ole seilattu, sillä 
sen verran korviini tarttui, että Luomuteurastajien Mikael Kuusela alkaisi olemaan pikkuhiljaa 
elämänsä kunnossa, joten häneltä odotetaan paljon. 
KV: Onkohan häneltä odotettavissa veljensä tasoista peliä? 
IT: Veljen tasoiseen pikkunäpräilyyn en kyllä usko, mutta mies on todella kova vääntäjä ja kun hän 
ruhonsa saa liikkeelle voi hän olla pysäyttämätön. 
KV: Jep eli se mikä taidossa hävitään voimassa voitetaan ilmeisesti pitää tässä paikkansa... Tästä 
tulikin mieleen että mikäli turnauksessa jaettaisiin mvp:n palkinto kenelle veikkaisit sen menevän? 
IT: Niin, tässä miehessä se tosiaan pitää paikkaansa. Mieleni on tässä viikkojen aikana muuttunut ja 
uskon, että MVP voisi mennä All-starsin Marcus Huhdalle. Ketä itse veikkaisit? 
KV: Jos otetaan kaikki joukkueet huomioon niin voisin sanoa veikkaavani Joni Saukkoriipeä, sillä 
perusteella että hänellä on aika suuri merkitys joukkueensa esityksiin. 
IT: Nuo tuossa olet kyllä täysin oikeassa, mutta tuo tittelihän nyt menee usein menestyneen 
joukkueen pelaajalle, joten ei taitaisi tällä miehellä siihen olla saumaa. Voitaisiin tässä hieman 
maalivahti tilannetta katsoa, mistä löytyy turnauksen varmin torjuja ja mistä taas se kaikkein tärisevin? 
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KV: Näinhän sillä on tapana mennä. Veikkaisin että Levin joukkueista löytyy aika kokenutta 
veräjänvartijaa, mutta tässä voin nostaa myös Joonas Raunilan nimen pöydälle varmimpien joukkoon. 
Tärinää veikkaan löytyvän LT:n sekä mahdollisesti Kuikan maalilta koska nyt heidän maalivahti joutuu 
keskittymään vain yhteen palloon. 
IT: Itse kyllä uskon heikoimpien löytyvän Käryn ja Sikiön maalin suulta. Varmimmat tosiaan tulevat 
varmaan Levin suunnalta ja Raunila voi hyvänä päivänä nousta vaikka koko turnauksen MVP:ksi. 
KV: Kyllä mikäli Raunila löytää huippuvireen tulee vastustajilla olemaan todella tukalat paikat saada 
maalia aikaan. 
IT: Juurikin näin. Uskotko, että Leviltä saapuvat joukkueet tulevat turnaukseen mukaan leikkimielin 
vaiko veren maku suussa? 
KV: Veikkaan että alussa voi olla hieman leikkimielinen tunnelma mutta loppu kohti kovenee.Kuinka 
monen joukkueen veikkaat turvautuvan viime hetken korkean paikan leiriin? 
IT: Niin se voi olla kyllä aivan tosi, että tason huomatessaan heidänkin on alettava pelaamaan. Uskon, 
että melkeinpä jokainen joukkue tätä käyttää hyväksi ja ainakin huhujen mukaan PPPP:n 
latautuminen tapahtuu Oulun seutuvilla. Pitääkö paikkaansa? 
KV: Näin juuri epäilen tapahtuvan. Joo olen kuullut huhuja että ovat tulossa käymään täällä päin ja 
ajattelinki kysyä lupaa seurata heidän valmistautumista paikanpäältä, toivon mukaan lupa heltiää. 
IT: Niin itsekin olen ajatellut hiipiä  vakoilemaan kovaa valmistautumista. Toivottavasti en jää kiinni. 
KV: Itse olen yrittänyt onkia tietooni heidän leirin paikkaa mutta en ole saanut vielä kummoistakaan 
tietoa. 
IT: Mutta nyt tätä miestä kutsuu muut kiireet, palataan asiaan vielä ensi viikolla viimeisen kerran 
ennen suurta tapahtumaa! 
 KV: Näin teemme kiitoksia jälleen ajatuksistasi. 
  
Ylös 

 

 
 
Viikko 15 
  

IT: Hyvää iltaa arvon kollegani, mitäs kultajuhliin valmistelevaan Ouluun kuuluu? 
KV: No eipä nyt vielä innostuta on blyyssi noussu tästä tilanteesta ennenki, mutta täällä on edelleen 
täys talvi päällä. Miten siellä on selvitty viime vkl koetoksista? 
IT: Olet oikeassa, Blues on kova sana näissä paikoissa. Mutta uskonpa, että kaupunki silti valmistelee 
hieman jo. Todella hyvin ollaan selvitty kyllä. Kuulin kyllä sellaista huhua, että kaksi Rapojen miestä 
makaa vieläkin kämpillään itkien, pitääköhän se paikkaansa? 
KV: Kyllähän tuo vähän kuulostaa siltä, mutta enpä usko että enää nähdään kaduilla yhtä paljoa 
porukkaa mihin on totuttu mestaruusjuhlissa. Voihan toki olla pojilla taisi olla aika kova pudotus 
maanpinnalle sieltä pilvistä. 
IT: Niin siellä ei pudotuksen alla patjoja havaittu, vaan tippuminen meni suoraan kivien sekaan. Miten 
uskot tämän vaikuttavan näihin miehiin PoroCuppia ajatellen? 
KV: En usko tämän hirveämmin heidän peliinsä vaikuttavan mutta veikkaan että vastustajat saavat 
tästä lisäpotkua aika paljon... Toki pojilla alkaa nyt kolkuttaan pääkopassa ajatus että tappio tulee 
taas. 
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