
PORO CUP -12 

21.4.2012  

Näin pelataan Poro Cupissa 2012: 

 16 joukkuetta, 4 lohkoa, jokaisessa lohkossa 4 joukkuetta  Jokaisesta lohkosta 2 parasta puolivälieriin. 

 Joukkueiden ollessa tasapisteissä ratkaistaan sijoitus näin: keskinäiset ottelut, maaliero, tehdyt maalit, päästetyt maalit, 
arpa! 

 Peliaika runkosarjassa + puolivälierät 15 min, Välierissä ja Finaalissa 2*10 min 

 Mikäli puolivälierissä tilanne on tasan, ratkaisua haetaan rangaistuslaukuskisasta (3 laukojaa per joukkue) 

 Välierissä ja finaalissa tilanteen olessa tasan, tulee ensin 5 min jatkoaika ja sen jälkeen lauotaan rankkarit (3 laukojaa per 
joukkue) 

 

 
Otteluohjelma 

Lohko A V H T P ME Lohko B V H T P ME 

Poropojat 3 0 0 6 10-3 KPK 3 0 0 6 10-3 

SB Hurricane 1 1 1 4 4-3 Terrible 1 1 1 3 4-3 

Ravat 1 2 0 2 7-7 Lähikentän Lämärit 1 1 1 3 1-4 

LuomuTeurastajat 0 2 1 1 3-11 Kauniit & Rohkeat 0 3 0 0 3-8 

Lohko C V H T P ME Lohko D V H T P ME 

Säihkysääret 2 1 0 5 7-2 Team Ahma 3 0 0 6 11-7 

Kuikka 1 0 2 4 6-4 Ylläksen Nousu 1 1 1 3 5-4 

Sikiöt 1 2 0 2 7-6 SirSi 1 1 1 3 4-4 

Marakatit 0 2 1 1 3-11 Röyttän Karhut 0 3 0  4-9 

  

NRO KLO LOHKO KOTI VS. VIERAS TULOS 

1 9.00 B Terrible - Kauniit & Rohkeat 3-1 

2 9.20 B KPK - Lähikentän Lämärit 4-0 

3 9.40 C Sikiöt - Kuikka 1-3 

4 10.00 C Säihkysääret - Marakatit 4-0 

5 10.20 B Lähikentän Lämärit - Terrible 0-0 

6 10.40 B Kauniit & Rohkeat - KPK 2-4 

7 11.00 C Kuikka - Säihkysääret 1-1 

8 11.20 C Sikiöt - Marakatit 5-1 

9 11.40 B Lähikentän Lämärit - Kauniit & Rohkeat 1-0 

10 12.00 B KPK - Terrible 2-1 

11 12.20 C Marakatit - Kuikka 2-2 

12 12.40 C Säihkysääret - Sikiöt 2-1 

13 13.00 D Ylläksen Nousu - SirSi 0-0 

14 13.20 D Röyttän Karhut - Team Ahma 3-4 

15 13.40 A Ravat - LuomuTeurastajat 6-0 

16 14.00 A Poropojat - SB Hurricane 2-0 

17 14.20 D Röyttän Karhut - Ylläksen Nousu 1-4 

18 14.40 D Team Ahma - SirSi 4-3 



19 15.00 A LuomuTeurastajat - Poropojat 2-4 

20 15.20 A Ravat - SB Hurricane 0-3 

21 15.40 D SirSi - Röyttän Karhut 1-0 

22 16.00 D Team Ahma - Ylläksen Nousu 3-1 

23 16.20 A Poropojat - Ravat 4-1 

24 16.40 A SB Hurricane - LuomuTeurastajat 1-1 

PUOLIVÄLIERÄT 

25 17.00 B1 - C2 KPK - Kuikka 3-0 

26 17.20 C1 - B2 Säihkysääret - Terrible 2-1 

27 17.40 D1 - A2 Team Ahma - SB Hurricane 5-1 

28 18.00 A1 - D2 Poropojat - Ylläksen Nousu 1-2 rl. 

VÄLIERÄT (2*10 min) 

29 18.30 25 vs. 27 KPK - Team Ahma 1-6 

30 19.00 26 vs. 28 Säihkysääret - Ylläksen Nousu 3-2 rl. 

FINAALI (2*10min) 

31 19.30 Finaali Team Ahma - Säihkysääret 1-0 

TOP 5 Pistepörssi 

Pelaaja Joukkue Maalit Syötöt Pisteet 

Jere Achren Team Ahma 6 4 10 

Tomi Kursula Team Ahma 6 2 8 

Arttu Oikarinen Team Ahma 5 2 7 

Aki Pietsalo Poropojat 3 3 6 

Joni Arolaakso KPK 4 1 5 

  

 
Ylös 

 

 
Poro Cupin loppusanat -12 

Seitsemäs Poro Cup saatiin jälleen kunnialla vietyä läpi ja jo toista vuotta putkeen turnauksessa saatiin uusi mestari. Mainostin jo 
viime vuonna Poro Cupin tasoa kovatasoisimpana ikinä, mutta nyt joudun tekemään sen jälleen, sillä mukana oli monta erittäin 
hyvää joukkuetta ja todella taitavia yksilöitä. Näiden 16 joukkueen joukosta finaaliin itsensä raivasivat Team Ahma Oulusta ja 
Säihkysääret Torniosta. Finaalissa kohtasivat kaksi hieman erilaista joukkuetta, kun Ahma luotti henkilökohtaiseen taitoon ja 
Säihkysääret puolestaan näytti kuinka suuri merkitys joukkueen yhteispelaamisella on. Finaali oli loppuun asti erittäin tiukkaa 
vääntöä ja se olisi voinut kääntyä kumpaan suuntaan tahansa. Säihkysääret loi mielestäni finaalissa enemmän vaarallisia 
tekopaikkoja, mutta vain puoli minuuttia ennen loppua nähtiin ottelun ratkaisu. Kakkosdivarissa kovia tehoja nakutellut Jere Achren 
tarjoili ja Arttu Oikarinen latasi sydämensä kyllyydestä pallon yläriman kautta sisään. Achren varmisti tällä syötöllä samalla 
pistepörssin voiton. Näin loistava turnaus oli tullut päätökseensä ja mestaruus matkasi Ouluun. Tänä vuonna uutena juttuna 
turnauksessa oli Rovaniemeltä saapuneet tuomarit, jotka saivat suurta kiitosta lähes jokaiselta. Tuomareiden tasoon olimme 
järjestäjinä erittäin tyytyväisiä ja ensi vuonna jatketaan samalla linjalla! Nyt hieman tarinaa joukkueista: 

1. MESTARIT – Team Ahma 

Kokemus salibandykentiltä todellakin näkyi ja joukkueesta löytyi selvästi eniten henkilökohtaista taitoa. Komeita maaleja ja hienoja 
yksilösuorituksia nähtiin. Alkulohkoon joukkue vaikutti lähteneen hieman takki auki ja näin se joutui monessa pelissä koville, mutta 
selvitti kumminkin ne kunnialla. Jatkopeleissä alkoi homma rullaamaan ihan eri tavalla ja Ahma alkoi pelaamaan enemmän 
joukkueena. Tämä näkyi myös otteluiden lopputuloksissa ja näin Ahmat raivasi tiensä mestariksi. Joutui todella koville finaalissa, 
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mutta iski loppuun komean maalin ja nappasi pojan mukaan Ouluun. Mestaruus on aina ansaittu ja sitä se oli tälläkin kertaa, toivon 
mukaan joukkue nähdään mukana myös ensi vuonna! Suuret onnittelut mestareille. 

2. Säihkysääret 

Ei oo häppee olla hoppee. Loistavaa joukkuepelaamista esittänyt Säihkysääret oli erittäin hyvin yhteen hitsautunut porukka, jonka 
taistelumoraalia ei todellakaan voi haukkua. Joukkueesta huokui halu voittaa ja kaukana se ei ollutkaan. Turnauksen tiiviimpää 
joukkuepelaamista esittäneet torniolaiset ansaitsevat kehut pelaamisestaan. Säihkysäärten tie finaalin ei todellakaan ollut helppo, 
sillä se raivasi vakuuttavasti Terriblen tieltään puolivälierissä ja välierissä se taisteli rankkareiden jälkeen voiton Ylläksen Noususta. 
Olisi voinut uskoa, että kovat taistelut olisivat vieneet voimia finaalia ajatellen, mutta niin ei todellakaan ollut, vaan Säihkysääret oli 
finaalissa pirteämmin liikkunut joukkue. Ensi vuodelle joukkueella varmasti jäi paljon hampaankoloon. 

3. KPK 

Karungin pojat marssivat vakuuttavasti lohkonsa voittoon ja Kuikka laitettiin laulukuoroon puolivälierissä. Kaikki näytti vielä todella 
hyvältä, kun joukkue otti välierissä johdon Team Ahmaa vastaan, mutta sitten tapahtui jotain. Team Ahma iski pari nopeaa maalia 
ja tuntui kun joukkueen selkäranka olisi murskattu täysin. Väsymys tuntui hieman painavan ja näin finaaliin eivät rahkeet riittäneet. 
KPK esitti kumminkin turnauksessa loistavaa pelaamista ja joukkueesta huomasi, että yhteistä säveltä oli hiottu vuoden aikana 
paljon enemmänkin. Säihkysäärten tapaan kasassa oli nimenomaan JOUKKUE, jossa jokainen antoi tasaisesti oman 
panoksensa.  

4. Ylläksen Nousu 

Nousu tuli tänä vuonna mukaan hieman uudistuneella ryhmällä, vahvistettuna muutamalla Rovaniemen 2-divari tason pelaajilla. 
Joukkueesta huokui hyvä itseluottamus, mutta silti maalinteon kanssa tuskailtiin useassa pelissä. Alkulohkossa parempi maaliero 
vei joukkueen jatkoon ja sen jälkeen käytiin kaksi raivoisaa taistelua, joista toisesta tuloksena voitto Poropoikia vastaan 
rankkareilla ja toisesta tappio Säihkysääriä vastaan rankkareilla. Hyvin puolustanut Nousu olisi kaivannut hyökkäykseen enemmän 
viimeistelytaitoa, jotta finaalipaikka olisi ollut mahdollinen. Kasassa oli kumminkin erittäin hyvä joukkue, joka taisteli loppuun asti ja 
ansaitsi välieräpaikkansa. 

5. PPPP 

Järjestävä joukkue eteni alkulohkonsa voittajana jatkoon, mutta koki puolivälierissä karvaan tappion Nousulle. Kasassa oli erittäin 
hyvin taistellut nippu, joka oli tiiviimpi kuin moniin vuosiin. Aki Pietsalo nosti yksilönä joukkueen tasoa huomattavasti ja miehen 
harteilla olikin paljon hyökkäyksen onnistumisista. Viisikkona hyökännyt ja puolustanut PPPP antoi Nousulle hyvän vastuksen, 
mutta pitkä pelaamattomuus näkyi hieman ratkaisevilla hetkillä. 

6. Kuikka 

Hurjien puheiden saattelemana turnaukseen saapunut joukkue alkoi vihdoin lunastamaan sanomisiaan ja esiintyi alkulohkossaan 
hyvin vakuuttavasti. Kuikan peli perustui erittäin tiiviiseen puolustuspelaamiseen, jota täydennettiin vastahyökkäyspelillä. 
Puolustuspelaaminen toimikin hienosti, mutta jatkopelissä KPK lähetti joukkueen lauluun. Kuikan hyvät alkulohkon ottelut ehkä 
nousivat hieman hattuun ja näin joukkue avasi peliään liikaa. Kun hyökkäyspäähän eivät eväät oikein riittäneet, joutui 
puolustuspelaaminenkin liian koville. 

7 (jaettu sija). Terrible 

Omissa veikkauksissani voittajaksi ennakoitu Terrible ei ollut tänä vuonna entisessä iskussaan. Joukkueen laiskuus hieman yl lätti 
ja sen vuoksi alkulohkosta tippuminen ei ollut kaukana. Pallollista taitoa löytyi, mutta joukkue pelasi huolimattomasti ja ilman 
oikeanlaista terävyyttä. Kun ei oikeanlaista henkeä löytynyt, oli tuloksena putoaminen puolivälierissä. 

7 (jaettu sija). SB Hurricane 

Loistavalla yhteishengellä pelannut Hurricane oli turnauksessa ensikertalainen ja se osoittikin heti alkulohkossa, että pelejä oli 
runsaasti takana vuoden aikana. Kaatoi Ravat tylyllä tavalla ja eteni lohkokakkosena jatkoon. Kasassa oli todella tasainen nippu, 



joka pystyi pelaamaan joukkueena tiiviisti. Joukkue kumminkin tuhlaili melkoisesti paikkoja ja liikettä olisi tarvittu enemmän. Ensi 
vuonna vuoden kokeneempana mukaan. 

9. SirSi 

Sirkkakosken ylpeys on jo turnauksen vakiokävijä ja otteissakin kokemus alkaa näkymään. Taisteli kivikovassa lohkossa erittäin 
hyvin ja lopulta jatkopaikka jäi maalin päähän. Ylivoimaisesti kovin tippuja joukkue. Piti Team Ahmaa todella kovilla ja tasoituskaan 
ei ollut lopussa kaukana. 4 tehtyä maalia, joista 3 samaan peliin, ei riittänyt. Maalivahtipeli oli turnauksen kärkitasoa, mutta 
hyökkäysten viimeistelyyn olisi kaivattu lisätehoja. Ensi vuonna hyökkäykseen muutama täsmäase ja joukkue taistelee 
kärkisijoista. 

  

10. Lähikentän Lämärit 

Yksi turnauksen yllättäjistä, joka taisteli leijonan lailla ja pyrki puolustamaan tarkasti. Vain yksi maali kolmeen peliin ei kumminkaan 
voi riittää jatkopaikkaan. Puolustuspelaaminen oli joukkueella onnistunutta, mutta hyökkäyssuuntaan esiintyminen jäi todella 
vaisuksi. Hyökkäysten päättämisiin olisi kaivattu enemmän taitoa ja pallollista varmuutta, joten ensi vuotta ajatellen on varmasti 
tämä ajattelu myös managerilla tiedossa. 

11. Sikiöt 

Yksi turnauksen suurimmista flopeista esiintyi todella vaisusti alusta loppuun asti. Koki shokkitappion Kuikalle ensimmäisessä 
pelissä, eikä tuntunut toipuvan siitä enää millään. Sikiöiden peli-ilo tuntui jääneen jonnekin Tornion ja Ylitornion välille ja se tuottikin 
tippumisen alkulohkossa. Potentiaalia parempaan turnaukseen oli aivan varmasti, mutta joukkue tuntui olevan jotenkin kipsissä. 
Ensi vuonna revanssin hakuun! 

12. Ravat 

Turnauksen nelinkertainen voittaja ja kuusinkertainen finalisti floppasi täysin. Markus Kuuselan poissaolo näkyi kapeassa 
materiaalissa aivan liikaa, ja kun vielä luottopuolustaja Juha-Pekka Uusimäki loukkaantui kesken Hurricanea vastaan käydyn pelin, 
oli menestystarina nähnyt loppunsa. Joukkueen eväät eivät hyökkäyspelaamiseen riittäneet lainkaan ja avainpelaajien jäädessä 
alle oman tasonsa, oli edessä aikainen saunan lämmitys. 

13 (jaettu sija). Luomuteurastajat 

Manageri Tjäderhanella oli suuria vaikeuksia joukkueensa kasaamisen kanssa, sillä miehen korista vietiin useaan suuntaan 
parhaita miehiä. Tämä ongelma ei voinut olla näkymättä joukkueen otteissa ja sen epätasaisuus koitui kohtaloksi. Kasassa ei ollut 
tarpeeksi leveää materiaalia ja kun puolustusintokaan ei ollut parhaimmillaan, niin pisteitä kertyi vain yhden tasapelin verran. 

13 (jaettu sija). Marakatit 

Turnauksen varmasti yksi innostuneimmista porukoista koostui sekä miehistä että naisista. Jaksoi taistella alusta loppuun asti, 
mutta taitotaso ei ollut riittävällä tasolla jatkoonpääsyä ajatellen. Joukkue olisi vaatinut jämäkämpää otetta puolustuspelaamiseen, 
sillä turhan helposti vastustajat pääsivät parhaille tekopaikoille. 

15. Röyttän Karhut 

Turnauksen vakiokävijä joutui kuolemanlohkoon ja tuloksena oli jämähtäminen lohkojumboksi. Hieman viime vuodesta vahvistunut 
joukkue taisteli jokaista joukkuetta vastaan kunnioitettavasti, mutta ei onnistunut kääntämään pelejä edukseen. Viime vuosista tuttu 
tiivis pelaaminen ja kova taistelutahto näkyivät jälleen, mutta vielä joukkue kaipaisi terävämpää viimeistelyä ja hyökkäyspäähän 
tehoja. 

16. Kauniit & Rohkeat 



Joukkueella oli vielä päiviä ennen turnausta vaikeaa saada miehiä kehiin, mutta lopulta tehtävässä kuitenkin onnistuttiin. Ei 
kärsinyt yhtään murskatappiota, mutta eväät eivät yksinkertaisesti vain riittäneet kovempaan suoritukseen. Joukkueeseen olisi  
kaivattu muutamaa pallollisesti taitavaa pelaajaa, sillä nyt nojattiin oikeastaan vain juoksuvoimaan. 

Ylös 

 
Poro Cup ennakkoveikkaukset 

Poro Cup pelataan tänä vuonna jo seitsemättä kertaa ja mukana on jälleen 16 joukkuetta. 
Totuttuun tapaan turnauksessa nähdään paljon tuttuja joukkueita, mutta myös uusien joukkueiden 
näkeminen ilahduttaa näin järjestäjän näkökulmasta. Turnauksen taso on mielestäni jälleen 
todella kova ja sen vuoksi veikkaukset on erittäin vaikeaa tehdä. Tässä nyt kumminkin tulee omat 
ennakkoveikkaukseni. 
 
Lohko A 

 
Ravat 

 
Turnauksen nelinkertainen voittaja koki viime vuonna karvaan pettymyksen finaalissa ja on 
varmasti täynnä intoa jälleen tänä vuonna. Loistava puolustuspelaaminen siivittää joukkueen 
tänäkin vuonna jatkoon ja vielä lohkovoittajana. Ravat luottaa tiiviiseen joukkuepelaamiseen, 
ja kun yleensä viimeistely on onnistunut hyvällä prosentilla, on kasassa vaarallinen joukkue. 
Kysymysmerkkejäkin toki nousee ilmaan: Miten Rapojen peli kärsii tiukentuneesta tuomarilinjasta 
ja näkyykö Markus Kuuselan poissaolo liikaa? 
 
Seuraa häntä: 
 
Pekka Jaakon asennetta on syytä ihailla. Mies on viimeisen päälle voittoa rakastava pelaaja ja kun 
paketista löytyy vielä loistava pallotatsi ja hyvä pelisilmä, on kyseessä loistava pelaaja. 
 
Peräpohjolan Poropojat 

 
Omaan joukkueeseen pitää tietysti luottaa ja sen vuoksi uskonkin, että selvitämme alkulohkosta 
tiemme jatkoon. Joukkueesta löytyy paljon juoksuvoimaa ja muutama mies pystyy omalla 
panoksellaan ratkomaan otteluita. Asennetta ja haluakin pitäisi löytyä. 
 
Seuraa häntä: 

 
Jari Pohjola esiintyy ensimmäistä kertaa Poro Cupissa ja huhujen mukaan mieheltä löytyy käsiä 
tähän lajiin. Ainakin asennetta ja liikettä on todella paljon. 
 
SB Hurricane 
 
Oulussa tällä kaudella vitosdivaria tahkonnut joukkue tulee turnaukseen hyvällä pelituntumalla, 
mutta sen enempää en valitettavasti joukkueesta tiedä. En lähde sen kummemmin joukkuetta 
vähäisen tietämyksen pohjalta arvioimaan. 
 
Luomuteurastajat 
 
Luomu on kokenut viime vuodesta pahoja menetyksiä ja joukkue kasattiinkin viime hetkellä. 
Kasassa ei missään nimessä ole huono joukkue, mutta en usko joukkueen taidon riittävän 
alkulohkosta jatkoon. Aleksi Väliahon harteilla lepää paljon joukkueen maalintekovoimaa, mutta en 
usko miehen yksin kantavan joukkuetta. 
 
Seuraa häntä: 
 
Aleksi Väliaholta löytyy todella terävä laukaus ja maaleja on sen vuoksi odotettavissa. Taitoakin 
löytyy ja osaa hakeutua hyvin maalipaikoille. 
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Lohko B 

 
Terrible 

 
Lohkon selkeä ennakkosuosikki on hakenut sitkeästi turnauksen voittoa monen vuoden ajan, mutta 
usein se on jäänyt erittäin pienestä kiinni. Kasassa on jälleen todella hyvä nippu, josta löytyy 
liikettä, pallovarmuutta ja myös paljon pelituntumaa. Tulee pelaamaan hyökkäävää peliä ja maaleja 
nähdään paljon. Selkeänä voittajana jatkoon. 
 
Seuraa häntä: 
 
Jarmo Suunta muistuttaa hyvin paljon Teemu Selännettä pelityyliltään. Jalat käyvät ja miehen 
laukaus lähtee erittäin terävästi. Vaarallinen viimeistelijä. 
 
KPK 

 
Huhujen mukaan joukkue on kovassa iskussa ja pelituntumaa löytyy. Suhteellisen helpon 
tuntuisessa lohkossa selvittää tiensä jatkoon kahden voiton siivittämänä. Joukkueen pelityylistä en 
osaa sen enempää sanoa. 
 
Seuraa häntä: 

 
Turnauksen yksi riskeimmistä työmyyristä luutii joukkueen takalinjoilla, sillä Tommi Kummu on 
mukana. Kummu vääntää voimalla ja hoitaa oman tonttinsa tyylillä. 
 
Lähikentän Lämärit 
 
Kasassa on tasainen joukkue, josta kumminkin löytyy myös johtavia pelaajia kuten Henri Aaltonen 
ja Tuomas Länsman. Vähäinen pelituntuma ja heikko puolustuskalusto kumminkin koituu 
joukkueen kohtaloksi ja näin jatkopelit jäävät haaveeksi. 
 
Seuraa häntä: 
 
Henri Aaltonen vaihtaa turnaukseen seuraa ja tuo joukkueeseen pallollista taitoa ja ennen kaikkea 
loistavan laukauksen. Tärkeä pelaaja, mikäli joukkue haluaa elätellä jatkopeli haaveita. 
 
Kauniit & Rohkeat 

 
Joukkueella on ollut suuria kasaamisvaikeuksia, mutta nyt kumminkin näyttää jo valoisammalta. 
Materiaali ei kumminkaan ole riittävän laadukas, vaikka joukkueesta paljon asennetta ja intoa 
löytyykin. Pallollinen taito ei ole riittävän hyvällä tasolla ja näin tuloksena on 3 tappiota ja 
putoaminen. 
 
Seuraa häntä: 
 
Turnauksen takuulla kovakuntoisin mies Jarkko Kauvosaari on joukkueelle suuri vahvistus. Pystyy 
rauhoittamaan joukkueen pelaamista ja tuo kaivattua pallovarmuutta. 
 
Lohko C 

 
Sikiöt 

 
Turnauksen aina yksi pirteimmistä joukkueista, jolla on kuitenkin tapana sipata hieman alkulohkon 
jälkeen. Taitoa tästä joukkueesta löytyy ja kun mukana on myös paljon voitonhimoa, vie se usein 
pitkälle. Nytkin menee helposti alkulohkosta jatkoon iloisella pelityylillään. Käy tiukan väännön 
Säihkysäärten kanssa lohkovoitosta ja vie sen niukasti nimiinsä. 
 
Seuraa häntä: 

 



Niku Keskitalo on takuulla yksi turnauksen parhaiten asennoituneista pelaajista ja miehen 
periksiantamattomuudesta kannattaa ottaa mallia. Juoksee ja raataa joukkueen eteen! 
 
Säihkysääret 
 
Turnauksessa aina hyvin esiintynyt joukkue on tänäkin vuonna vahvoilla. Joukkueelta löytyy 
pelituntumaa niin yksittäis- kun joukkuetasollakin. Hyvin yhteen hitsautunut porukka pelaa 
hyökkäävää peliä, mutta kärsii usein suurista viimeistelyvaikeuksista. Kaataa lohkon kaksi muuta 
joukkuetta ja matkaa jatkaa. 
 
Seuraa häntä: 

 
Joonas Fräki on erittäin hyväliikkeinen hyökkääjä, jolta löytyy käsiä. Tekee kovaa töitä joukkueen 
eteen ja on tärkeä menestyksenosa. 
 
Kuikka 
 
Kuikka liitää mukaan jälleen kovien huutojen kera, mutta valitettavasti kohtuullisen kova alkulohko 
koituu kohtaloksi. Kasassa on hyvä joukkue, josta löytyy sopivissa määrin kokoa, liikettä, asennetta 
ja taitoa. Luomuteurastajilta on onnistuttu neuvottelemaan monta hyvää pelimiestä, mutta se ei 
silti tällä kertaa riitä jatkopaikkaan. Kaksi todella tiukkaa vääntöä kääntyy tappioksi ja näin tie vie 
aikaisiin jälkipeleihin. 
 
Seuraa häntä: 
 
Paulus Kariniemi hyörii ja häärii joka suunnassa, eikä varmasti anna pienen kokonsa haitata menoa. 
Taitavalla pelimiehellä ei kunto lopu kesken. 
 
Marakatit 

 
Turnauksen ainoat tyttöpelaajat löytyvät tästä joukkueesta, mutta se menoa ainakaan haittaa. 
Energiaa ja asennetta löytyy varmasti riittämiin, mutta pallollista taitoa valitettavasti ei. Taistelee ja 
raataa, mutta kokee kolme tappiota. 
 
Seuraa häntä: 

 
Sonja Hietala ei anna yhdessäkään tilanteessa periksi ja tekee hiki hatussa töitä joukkueensa eteen. 
Joukkuepelaamisen jaloja taitoja löytyy. 
 
Lohko D 
 
Team Ahma 
 
Nyt joudutaan luottamaan valitettavasti ihan huhupuheisiin, jonka mukaan joukkueesta löytyy 
ainakin muutamia jos ei useampiakin 2-divaritason pelaajia. Taitoa ja varmuutta pitäisi siis löytyä ja 
sen pitäisi myös näkyä erona lohkon muihin joukkueisiin, joka näin tietäisi lohkovoittajana matkaa 
jatkoon. 
 
Ylläksen Nousu 

 
Kasassa pitäisi olla jälleen hyvä joukkue, josta löytyy paljon liikettä ja yhteishenkeä. Joukkueesta 
on aina näkynyt, että pelituntumaa löytyy paljon ja sen vuoksi pallo ei turhaan polttele lavoissa. 
Joukkue raataa aina loistavalla tavalla ja nytkin se tulee sitä tekemään, mikä tekee vastustajien pelin 
vaikeaksi. Ei kumminkaan mahda Ahmoille mitään, mutta pesee muut lohkon joukkueet. 
 
Seuraa häntä: 

 
Matti Alatalo on joukkueen listasta ainoa jonka tunnistin, mutta mies ei todellakaan ole huono tähän 
osioon. Toiminut aina joukkueen sieluna ja iskenyt paljon tärkeitä maaleja. Taitava viimeistelijä ja 



todellinen joukkuepelaaja. 
 
Röyttän Karhut 

 
Todellinen asennejoukkue, joka haluaa aina voittaa. Parantanut aina peliään turnauksessa ja tänä 
vuonna kasassa pitäisi olla parempi joukkue kuin koskaan. Joukkueeseen on saatu lisää taitoa ja se 
tuo varmasti myös viimeistelyyn tarvittavaa tehokkuutta. Kovan lohkon vuoksi jää kolmanneksi ja 
putoaa niukasti jatkosta. 
 
Seuraa häntä: 
 
Jussi Hakasalo on huhujen mukaan erittäin pallovarma pelaaja, jolta löytyy loistava pelisilmä. 
Jakelee peliä ja pystyy tarvittaessa rauhoittamaan joukkueen pelaamista. 
 
SirSi 

 
Mukana jo monta vuotta, mutta joukkueeseen ei ole valitettavasti saatu riittävää leveyttä ja kun se 
on joutunut vielä kuolemanlohkoon, on auttamatta edessä tippuminen alkulohkon jälkeen. Joukkue 
ei silti missään nimessä ole huono ja voi yllättää minutkin. Näppäryyttä ja asennetta tästäkin 
joukkueesta löytyy. 
 
Seuraa häntä: 
 
Matti Gröhniltä odotetaan puolustuksessa paljon. Mies on rauhallinen ja hyvin sijoittuva pelaaja, 
joka pystyy avaamaan peliä helpoilla syötöillä. 
 
Puolivälierät 

 
B1 vs. C2 

 
Terrible vs. Säihkysääret 

 
Tulossa on todella kova vääntö kahden taitavan joukkueen välillä. Terrible on tottunut hieman 
enemmän menestymään ja se kääntää kupin heidän suuntaansa. Terribleltä löytyy hieman 
tasaisempi nippu ja heidän pelaamisensa viisikkona on tiiviimpää, joten Terrible menee jatkoon. 
 
C1 vs. B2 

 
Sikiöt vs. KPK 

 
Tästäkin otteluparista tulee erittäin tasainen ja uskonkin, että ottelu ratkeaa maalin eroon. Tällä 
kertaa Sikiöt on vahvempi, sillä heiltä löytyy muutama taitavampi yksilö, jotka pystyvät pelin 
ratkomaan. Sikiöiden viime vuoden pettymykset jatkopeleissä tuo hurjan asenteen joukkueelle ja se 
siivittää heidät välieriin. 
 
D1 vs. A2 
 
Team Ahma vs. Peräpohjolan Poropojat 
 
Ahmojen pallollinen varmuus ja heidän pelituntumansa on aivan omaa luokkaansa verrattuna 
Poropoikiin ja sen vuoksi ottelu menee melko selkein lukemin Ahmojen hyväksi. Ainoastaan 
onnistuneella ja tiiviillä puolustuspelaamisella on Poropojilla mahdollisuus horjuttaa Ahmoja. 
 
A1 vs. D2 

 
Ravat vs. Ylläksen Nousu 

 
Nämä kaksi joukkuetta ovat jo lähestulkoon verivihollisia ja ottelusta on varmasti tulossa kuuma 
vääntö. Uskon Ylläksen Nousun lyövän jälleen päätään Rapojen puolustukseen ja näin joukkue 



alkaa turhautumaan, mikä todellakin sopii Ravoille. Ravat iskee nopeilla hyökkäyksillä muutaman 
maalin ja se riittää välieräpaikkaan. 
 
Välierät 
 
Terrible vs. Team Ahma 
 
Edessä on loistava välierä, jossa kohtaavat ehkäpä turnauksen kaksi taitavinta joukkuetta. Tämä 
pari olisi hyvin voinut olla finaali, mutta sitä se ei tällä kertaa ole. Uskon, ehkä hieman yllättäenkin 
Terriblen voittoon, sillä heiltä löytyy huomattavasti enemmän kokemusta Kuntotalon alustasta 
ja turnauksesta ylipäätään. Maaleja pelissä nähdään melko paljon, mutta erot ovat hyvin pienet. 
Terrible kuitenkin finaaliin! 
 
Ravat vs. Sikiöt 
 
Tässä vaiheessa turnausta aletaan tulemaan kuntokysymyksen eteen ja se koituukin Sikiöiden 
kohtaloksi. Joukkueesta ei löydy läheskään yhtä hyvää fyysistä kuntoa, kuin Ravoista ja sen 
vuoksi Rapojen pelaaminen ottelussa on huomattavasti rennompaa ja helpompaa. Sikiöiden 
hyökkäysvoima laantuu ja Ravat pääsee iskemään maaleja. Ravat siis jälleen finaaliin tuttua 
vastustajaa vastaan! 
 
El Grande Finale 
 
Ravat vs. Terrible 
 
Joukkueet todellakin tuntevat toisensa ja vuosi toisensa jälkeen Terrible on poistunut kaukalossa 
tappio niskassaan. Joukkue on monen muun tavoin hakannut päätään seinään Rapojen 
puolustukseen ja menettänyt malttinsa Rapojen hieman fyysisen pelaamisen kanssa. Tänä vuonna 
tuomarilinjaa tulee varmasti olemaan kovempi ja se suosii tietysti Terribleä, josta löytyy enemmän 
taitoa. Tämä onkin asia, joka ratkaisee koko turnauksen Terriblelle. Vihdoin on siis tullut se aika, 
että Terrible nostaa pytyn kattoon! 

 

 


