
Kotiintuomisina 6. sija ja ikuiset muistot 
21.08.2012 13:24 
 
Yöllä on saavuttu kotikonnuille ja joidenkin kohdalla paluu arkeen alkoi heti työpäivän merkeissä. 
Matka alkoi eilen Villachin 37 asteen lämmöstä ja Ouluun tultaessa karu totuus kohtasi meidät, kun 
mittari näytti 9 astetta. Sunnuntaina päivänä loppui siis pelimme Euro Cupissa, kun sijoitusottelussa 
pelasimme Pelikasseja vastaan. Tavoitteemme ei aivan loppun asti pitänyt, kun Pelikassit vei voiton 
kohtaamisessa lukemin 4-2. Pelikassien voitonhalu oli kahden tasaisen joukkueen kohtaamisessa 
kovempi ja näin saimme tyytyä kuudenteen sijaan. Jotain omasta suorittamisestamme kertoo se, että 
päästimme ottelussa 4 maalia, joka oli sama määrä kuin aikaisemmissa viidessä otteluissamme 
yhteensä. Puolustusasenne ei siis ollut riittävällä tasolla enää viimeisessä ottelussa, jossa 
panoksetkaan eivät aivan yhtä suuret enää olleet. 

Kokonaisuutena reissu oli kerrassaan mahtava ja muistothan elävät tällaisista tapahtumista ikuisesti. 
Kelit olivat kohdallaan ja vettä sai kyllä pelien aikana juoda enemmän kuin tarpeeksi. Itse ainakin olen 
joukkueestamme erittäin ylpeä, sillä pelasimme loistavan turnauksen ja haastoimme kaikki joukkueet 
viimeiseen asti. Puolivälierissä meidät tiputtanut Oberwil Rebells eteni lopulta turnausvoittoon asti ja 
sekin kertoo siitä, että loppujen lopuksi emme olleet kovinkaan kaukana jackpotista. Jossittelut 
kumminkin sikseen, sillä se ei meidän sijoitustamme enää paranna. 

Tietysti tähän blogiin on mainittava, että joukkueemme konkari, puolustuksen tukihahmo Tuomas 
Rautio pelasi itsensä turnausraadin sydämmiin ja mies valittiin turnauksen All-Stars miehistöön. 
Loistava turnaus Tumelta ja paikka oli kyllä täysin ansaittu! 

Haluan kiittää koko joukkueen puolesta kaikkia TUKIJOITAMME niin yksityisiä kuin yrityksiä, kaikkia 
kannattajiamme ja ennen kaikkea kaikkia joukkuekavereitani, jotka mahdollistivat tämän mahtavan 
reissun Villachiin. Hieno kaupunki ja hieno turnaus on nyt takanapäin ja jäämme odottamaan mitä 
uudet tuulet tuovat mukanaan. Kiitos ja palathaan! 

  



Paikka auringossa niin lähellä, mutta tuloksena pettymys 
18.08.2012 22:24 
 
Kello 9.00 suomen aikaa oli siis edessä todellinen taistelu, kun asetuimme kentälle, jossa saimme 
vastaamme puolustavan Maailmancup voittajan Oberwil Rebellsin. Joukkue sai heräteltyä itsensä 
loistavasti kamppailuun heti alusta alkaen ja välittömästi huomasi, että vastakkain on kaksi todella 
tasaista joukkuetta, jotka ovat valmiita taistelemaan viimeiseen asti. Ensimmäinen erä päättyi lukemiin 
0-0 ja ensimmäistä maalia sai odotella toisellakin puoliajalla melko pitkään, sillä vasta noin 5 minuuttia 
ennen loppua Mikael Kuha räjäytti penkkimme raivoisiin huutoihin. Joonas Rautio ampui loistavasti ja 
Kuha seurasi paluupallon verkon perukoille. Meidän harmiksemme johto ei kestänyt vaan noin pari 
minuuttia ennen loppua Rebells tuli ylivoimalla tasoihin. Näissä lukemissa siirryttiin rankkareille ja 
silloin vastustajan parempi pelituntuma tuli esiin, sillä meidän laukojista kukaan ei onnistunut ja 
Rebellsiltä kaksi miestä pisti pallon varmasti yläkulmaan ja näin Rebells matkasi välieriin. Pettymys oli 
tottakai todella suuri ja on sitä vieläkin, sillä näimme kuin Sveitsiläisjoukkue jyräsi helpohkosti itsensä 
finaaliin voittamalla Slovakialaisen välierävastustajansa lukemin 4-1. Joukkueemme taisteli ja pisti 
takuulla kaikkensa likoon, mutta välillä pelit ratkeavat todella pieniin asioihin ja niin kävi tänään. 

Pelimme jatkuivat iltapäivällä, kun panoksena oli pääsy peliin sijoituksista 5-6. Saimme uudelleen 
vastaamme alkulohkossa kukistamamme Tshekin mestarit HBT Vlasimin. Kokosimme itsemme 
hienosti pettymyksestä huolimatta, sillä halusimme päästä pelaamaan 5. sijasta ja säilyttää samalla 
sen, ettemme häviäisi turnauksessa varsinaisella peliajalla yhtään peliä. Tämä tavoitteemme säilyi 
ainakin vielä huomiseen asti, sillä soturilaumamme kaatoi Vlasimin lukemin 2-0 ja näin pääsemme 
tavoittelemaan turnauksen viidettä sijaa, ja saamme siinä ottelussa vastaamme toisen 
Suomalaisjoukkueen, nimittäin Pelikassit. Ottelussa Vlasimia vastaan maalinteossa onnistuivat Jouni 
Leppäniemi ja Aki Pietsalo. 
 

Raakaa on kyllä urheilu välillä se täytyy todeta. Emme ole hävinneet varsinaisella peliajalla 
turnauksessa vielä kenellekään ja silti emme edes pelaa mitaleista. Pettymys painaa vieläkin suuresti 
mieltä, mutta haluamme kuitenkin taistella kunniakkaasti loppuun asti ja tavoitella tosissaan 
turnauksen viidettä sjaa. Nyt on aika taas painua unten maille, joten oikein hyvää yötä kaikille blogia 
seuraaville! 

  



Alkulohkon viimeisestä kamppailusta murskavoitto, seuraavaksi pelataan paikasta auringossa 
17.08.2012 23:07 
 

Päivä kääntyy jälleen kohti loppuaan ja keskittyminen huomista varten on jo aloitettu. Alkulohkon 
viimeisessä kamppailussa vastaan asettui Itävaltalainen Askö Villach ja tästä ottelusta ei oikein 
missään vaiheessa ehtinyt muodostua minkäänlaista kamppailua. Joukkueiden tasoero oli todella 
suuri ja paremmalla viimeistelyllä lukemat olisivat voineet olla paljonkin rumemmat, kun mitä nyt 
taululle kertyneet 11-0. 

Iltapäivälle riittikin sitten jännättävää, kun alkulohkomme toisessa kamppailussa vastakkain asettuivat 
lohkon kaksi muuta joukkuetta. Tästä ottelusta toivoimme tietysti Tshekin joukkuetta, sillä esimerkiksi 
vain yhden maalin tappio Slovakkeja vastaan, olisi tiennyt lohkovoittoa meille. Nyt kävi kuitenkin niin, 
että Slovakit veivät ottelun nimiinsä lukemin 5-3 ja tämä tiesi sitä, että Slovakit veivät lohkon, koska 
heillä oli kasassa enemmän tehtyjä maaleja. Vasta tässä vaiheessa surkea viimeistely Itävaltalaisia 
vastaan kirpaisi kunnolla. Parhaana lohkokakkosena etenimme kuitenkin huomisiin puolivälieriin, jotka 
alkavat osaltamme jo kello 9.00 suomen aikaa. 

Puolivälierissä saamme vastaamme Sveitsiläisen Oberwil Rebellsin, joka sijoittui omassa lohkossaan 
toiseksi. Vastus ei voisi paljon enää kovempi olla, sillä Rebells on puolustava seurajoukkueiden 
Maailmancup voittaja. Ehdimme joukkuetta nähdä yhden ottelun verran ja tiedämme, että saamme 
vastaamme erittäin hyvin liikkuvan ja todella aktiivisen joukkueen. Meidän pitää siis pystyä 
vastaamaan heidän liikkeeseen ja saatava pallo erittäin nopeasti omalta alueelta liikkeelle. Haaste 
tulee olemaan erittäin kova, mutta me olemme valmiita taistelemaan ja pistämään kaikkemme likoon. 
Näitä pelejä varten on tehty vuosi töitä ja nyt on aika näyttää, että haluamme olla taistelemassa 
pääsystä mitalipeleihin. 

Nyt on kumminkin aika siirtyä unten maille ja kerätä kunnolla energiaa huomiseen taisteluun. Mitään 
emme anna Rebellsille ilmaiseksi, se on varmaa! 

  



Poropojat hyvässä lennossa 
16.08.2012 23:46 
 

Ensimmäinen pelipäivä on nyt takanapäin ja maukkaan ruokailun jälkeen voi hyvillä mielin siirtyä 
unten maille. Pelit alkoivat siis Slovakian puolustavaa mestaria HBK Nitrianski Rytieriä vastaan. 
Pienen alun "panikoinnin" jälkeen saimme loistavasti juonesta kiinni ja pidimme jalat erittäin hyvin 
liikkeessä. Uskalsimme pelata omilla vahvuuksillamme ja kairasimma ko hullut menemään. Tuloksena 
oli 2-2 tasuri, johon ei ainakaan vastustaja tuntunu kriisipalaverin perusteella olevan kovinkaan 
tyytyväinen. Meilläkin jäi hieman hampaankoloon ottelusta, sillä pikkusen paremmalla viimeistelyllä 
olisi ollut kaikki pisteet vietävissä. 

Rankka vesisae ja kova ukonilma iski kesken päivän Villachiin ja pelit keskeytettiin joksikin aikaa. 
Pienten epäselvyyksien jälkeen saatiin meidän peli puolustavaa Tsekin mestaria HBT Vlasimia 
vastaan käyntiin. Taas alkuun hieman kateltiin vastustajan menoa, mutta alun ehkä pienen 
jännityksenki jälkeen näytettiin, että meitä vastaan ei pääse helpolla. Loistava taisteluilme saatiin 
tuotua tähänki peliin ja oltiin vastustajia liikkeessä edellä. 2 minuuttia ennen loppua oltiin vielä 
tasatilanteessa, ennenko Raution Tuomas nappasi härkää sarvista ja paukautti lämärin yläkulmaan. 
Lopussa höntyilyltä säästyttiin ja näin tuloksena pirun maukas 2-1 voitto. 

Näiden kahden ottelun lopputulos tiesi sitä, että huomenna taistellaan lohkovoitosta. Voitolla 
varmistetaan vähintään lohkon kakkossija ja silläkin on mahdollisuus päästä suoraan puolivälieriin, 
sillä kolmen lohkon paras kakkonen etenee lohkovoittajien mukana sinne. Huomiselta ei siis panosta 
puutu ja joukkue on erittäin latautunut taistelemaan suorasta paikasta, sillä se tietäisi samalla sitä, 
että huominen loppupäivä olisi vapaata. 

Nyt siis suunnataan unille ja aletaan valmistautumaan huomenna kello 10.20 alkavaan kamppailuun, 
jossa vastaan asettuu Askö Villach Itävallasta. Ihanaa mutta mukavaa yötä kaikille. 
TAISTELU JATKUU! 

  



Viikko aikaa lähtöön, lue Villehartin kuulumiset 
08.08.2012 13:00 
 
Enää on tasan viikko aikaa siihen, että kisakone starttaa kohti Itävallan Villachia, johon 20 nälkäistä 
Poropoikaa lähtee hakemaan menestystä. Näin ennen lähtöä on hyvä kuulla pelaajien mietteitä. 
Pyrimme saamaan mahdollisimman monta haastattelua aikaan ja tästä alkaa aktiivinen kirjoittelu aina 
kisojen loppuun asti, joten seuratkaa sivujamme päivittäin. Ensimmäisenä haastateltavana on 
joukkueen maalivahti Villehart Kuusamo. 

1. Moro Halle, viikko aika lähtöön. Mitkä on tämän hetkiset fiilikset?                                 

- Morjens! Hyvät fiilikset, kiireinen kesä ollu takana, niin kiva päästä pitkästä aikaa tosi hommiin. 

2. Lähdet tänä vuonna kisoihin hieman erilaisesta asemasta, kun olet lajin parissa joukkueen 
kokeneempi maalivahti. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? 

- Eipä se nyt mitään erikoisempia ajatuksia herättele, mukava joskus näinki päin. 

3. Kasassa on jälleen hieman uudistunut porukka, minkälaisena näet kisoihin matkaavan 
joukkueen? 

- Erityisen nuorena ja nälkäisenä, joka puhkuu halua ja taistelutahtoa. On myös hienoa, että 
joukkueessa nähdään uusia kasvoja nyt tulevalla kaudella. 

4. Alkulohkossa on vastassa sekä Tshekin että Slovakian mestarit, mitä ajattelet tästä? 

- Yksi joukkue muiden seassa. Ei se herättele mitään sen erityisempiä mietteitä, haaste tulee 
olemaan kova ja tiukkaa varmasti tulee tekemään kaikkien joukkueiden välillä. 

5. Vietit viime vuoden ulkomailla, voiko tästä kokemuksesta olla tulevissa kisoissa hyötyä? 

- Kyllä ainakin kielitaidosta on nyt hyötyä, muuta ei ainakaan nyt tule heti äkkiseltään mieleen. Tietysti 
jos mukana olisi ollu Pohjois-Amerikan joukkueita, niin asia olisi toinen. 

6. Kisoissa on mukana 12 kovaa joukkuetta, minkälaisina näet Poropoikien 
menestysmahdollisuudet? 

- Kyllä mie hyvänä näen meän mahollisuudet ja luulen, että joukkue on saanu uutta virtaa uusien 
pelimiesten myötä. Eli peli kerrallaan mennään ja tavotteena on vain voitto. 

7. Onko sinulla kisoihin lähdettäessä mitään henkilökohtaisia tavoitteita? 

- Tavotteena itellä on ainaki auttaa joukkuetta mahdollisimman hyvin ja pitää hauskaa. 

8. Mitä odotat itse pelipaikkakunnalta eli Villachilta? 

- Kokemuksien perusteella niin ainakin upeita maisemia ja kalliita hintoja, myös paikan korkeus ero 
tulee ottaa huomioon, sillä se vaikuttaa yllättävän paljon varsinkin hengittämiseen ja näin ollen 
pelisuorituksiin. 

9. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää meitä kotona kannustaville? 

- Don't worry be happy! 

Kiitämme Villeharttia pienestä jutusteluhetkestä ja jäämme odottamaan seuraavien pelaajien 
mietteitä. 



Poropojat valmiina Villachin taisteluihin 

20.07.2012 22:15 

 

Villachissa pelattavaan Euro Cuppiin on aikaa enää 27 päivää ja nyt on hyvä hetki julkistaa 

joukkueen kolme viimeisintä kiinnitystä, joista kaksi kuuluu pelaajistoon ja yksi vastaa joukkueen 

taustojen toimivuudesta. 

 

Sami Juvani, hyökkääjä 

 

Nuori ensikertalainen vakuutti johtoportaan harjoitusleireillä ja kiinnitys sentteriosastolle 

oli tehtävä. Erittäin fiksuna pelaajana Sami hoitaa niin puolustus kuin hyökkäystehtävätkin 

kunnialla. Sami on rauhallinen ja hyvin peliä lukeva, joten mies tuo omilla vahvuuksillaan leveyttä 

hyökkäyskalustoomme. 

 

Tuomas Rautio, puolustaja 

 

Kokeneen puolustajan kiinnitys oli joukkueelle erittäin tärkeää ja johtoporras onkin enemmän kuin 

tyytyväinen Tumen liittyessä kisakoneeseen. Tume tuo rightin puolustajana paljon lisävariaatioita 

peliimme ja miehen pelisilmä ja laukaus ovat huippuluokkaa. Tume on mukana jo kolmatta kertaa 

ja tietää hyvin, mitä menestyminen eurokentillä vaatii. 

 

Juha-Pekka Ollila, huoltaja 

 

Itseään joukkueen kovakuntoisimmaksi tituleeraava Ollila hyppää kisakoneeseen nyt toista kertaa. 

MM-kisat toivat miehen huoltotyöskentelyyn sopivan varmuuden ja Jiipeen työmoraaliin ja itsensä 

likoon laittamiseen voi aina luottaa. 

 

Samaan aikaan uusien kiinnitysten kanssa on tehty myös muutoksia pelipaikkojen suhteen, sillä 

tulevassa turnauksessa Tuomas Kursu ja Ville Väänänen tullaan näkemään puolustajan tontilla. 

 

Kisakone on nyt kokonaisuudessaan täytetty ja joukkue voi alkaa rauhassa keskittymään kohti 

tulevia koitoksia. Joukkue viimeistelee kuntoaan viikonloppuna Torniossa, jossa se harjoittelee 

kahtena päivänä. Ylitornion jäähallilla alkavan jääkiekkoleirin johdosta harjoitukset on siis siirretty 

Tornioon, sillä nyt ei ole varaa jättää harjoituksia välistä. Usko omaan tekemiseen on kova ja nyt 

pyritään hiomaan kaikki palaset kohdalleen, jotta selityksiä ei enää Villachissa tarvittaisi. 

 

Pyrimme viikonlopun aikana koostamaan joukkueen kuulumisia videolle ja niitä pitäisi olla 

nähtävissä heti alkuviikosta. Jäämme siis odottamaan mielenkiintoisia haastatteluita! 

 

Joukkue kokonaisuudessa: 

 

MV Tommi Kuru #20 

MV Villehart Kuusamo #31 

 

P Ville Väänänen #5 

P Tuomas Kursu #7 

P Tuomas Rautio #33 

P Mikael Kuha #77 

P Antti Vestola #87 

P Ville Ahola #88 

 

H Paulus Kariniemi #10 

H Johannes Pukema #11 

H Joonas Rautio #14 

H Sami Juvani #16 

H Arto Siikavirta #41 



H Mikael Kuusela #44 

H Jouni Leppäniemi #61 

H Aki Pietsalo #76 

H Jari Pohjola #83 

 

Valmentaja Jari Väänänen 

Matkanjohtaja Veli Kuusamo 

Huoltaja Juha-Pekka Ollila 

  



Poropoikien joukkue kasvoi kahdeksalla miehellä 
01.07.2012 20:18 | Väiski 
 
Poropojat kohtasi lauantaina Ylitornion Jäähallissa Team Terriblen, joka koostui sekä torniolaisista 
että ylitorniolaisista kiekkoilijoista. Ottelusta muodostui melko tasainen vääntö, jossa kumminkin 
Terriblen peli oli huomattavasti järkevämpää ja organisoidumpaa. Näin myös kolmen erän jälkeen 
tulostaululla olivat lukemat 1-3 Terriblen hyväksi. Poropoikien pelissä oli vielä huomattavasti 
korjattavaa, mutta oli hyvä saada yksi koitos alle, jotta näkisimme mihin asioihin kannattaa huomio 
kiinnittää. Kokonaisuudessaan ei myöskään joukkue ollut kasassa vaan rakennusvaihe on vieläkin 
kesken. Harmiksemme joudumme ilmoittamaan, että joukkueen luotto maalivahti Kimmo Mäkeä ei 
tulevissa kisoissa kiekkokiireiden vuoksi nähdä. 
 
Viikonloppu oli kuitenkin kokonaisuudessaan erittäin positiivinen, sillä Villachiin lähtevä joukkue 
kasvoi kahdeksalla pelaajalla ja näin ollen joukkue alkaa olla kolmea pelaajaa vaille valmis. Alla 
olevat pelaajat hyppäävät Itävaltaa kohti lähtevään koneeseen 15.elokuuta ja loput kolme pelaajaa 
julkaistaan ensi viikolla. 
 
Antti Vestola, puolustaja 

 
Pallollisesti loistava puolustaja tuo varmuutta varsinkin avauspelaamiseemme. Ei häviä 
juoksuvoimassa ja pystyy tarvittaessa fyysiseen pelaamiseen. Tulee olemaan tärkeä ase ylivoimalla, 
sillä omaa hyvän laukauksen. 
 
Mikael Kuha, puolustaja 

 
Loistavan asenteen omaava pienikokoinen puolustaja ei luovuta koskaan vaan raataa joukkueen 
eteen vaihdosta toiseen. Erittäin juoksuvoimainen puolustaja, jota on helppo käyttää roolissa kuin 
roolissa, pelaa rightin puolelta. Omaa hyvän kunnon ja sen avulla jaksaa painaa koko pelin ajan. 
 
Mikael Kuusela, hyökkääjä 

 
Mikke esiintyi MM-kisoissa puolustajan paikalla, mutta nyt mies siirtyy keskushyökkääjän paikalle. 
Erittäin fiksu pelaaja, joka omaa loistavan laukauksen ja lukee peliä erittäin hyvin. Osoitti lauantaina 
olevansa hyvä aloittaja ja niitä aloituksia tullaan Villachissa tarvitsemaan. 
 
Aki Pietsalo, hyökkääjä 

 
Taiturimainen hyökkääjä on joukkueen vakiokasvoja. Aki on erittäin varma maalintekijä ja onkin sen 
vuoksi harvinaisuus meidän nipussamme. Mies omaa loistavat kädet ja rannelaukaus lähtee terävästi. 
Akilta voidaan leirinäyttöjen perusteella odottaa paljon. 
 
Joonas Rautio, hyökkääjä 

 
Rightin puolen hyökkääjiä tarvitaan aina ja Joonas tuo pallollista varmuutta peliimme. Hyvän 
salibandytaustan vuoksi pallo ei turhaan lavassa polttele. Joonas pelaa aina 100% joukkueelle ja 
jaksaa tehdä töitä molempiin suuntiin. 
 
Arto Siikavirta, hyökkääjä 

 
Kokenut keskushyökkääjä tuo rauhallisuutta joukkueen pelaamiseen. Omaa hyvät aloitustaidot ja 
pelaa järkevästi. Lukee peliä erittäin hyvin ja sen vuoksi sijoittuminen kentällä on hyvää luokkaa ja 
syötöt napsuvat lapaan. 
 
Ville Ahola, puolustaja 

 
Joukkueen alkuperäisjäsen lähtee jälleen mukaan. Juoksuvoimainen puolustaja on todellinen 
joukkuepelaaja, joka ei anna missään tilanteessa periksi vaan vääntää jokaisen tilanteen loppuun asti. 
Jaksaa raataa ja pistää kroppaa joukkueen puolesta likoon. 
 
 



Tommi Kuru, maalivahti 
 
Mäen poissaolo avasi ovet Tommille ja mies otti kutsun ilolla vastaan. Pelasi lauantaina ensimmäistä 
kertaa lajia ja osoitti heti ammattitaitonsa. Loistavaliikkeinen maalivahti on todellinen kilpailijasielu ja 
mies tsemppaa omiaan läpi otteluiden. Pienikokoinen maalivahti lukee peliä hyvin ja korvaa koon 
puutteen hyvillä reflekseillään. 
  



Poropojat kohti uusia haasteita 
31.05.2012 23:34 | Väiski 
 
Viime vuoden MM-kisat olivat Poropoikien osalta huikea kokemus ja se jää varmasti elämään 
jokaisen pelaajien mieliin ikuisesti. Nyt on kuitenkin aika suunnata jälleen katseet eteenpäin ja ottaa 
uusia haasteita vastaan. Elokuussa joukkueemme taso on jälleen aika pistää todelliseen mittariin, sillä 
olemme ilmoittautuneet mukaan taisteluun parhaan Eurooppalaisen seurajoukkueen tittelistä. 

Kisat tullaan pelaamaan 16-19.8 ja pelipaikkana on Villach, Itävalta. Mukaan turnaukseen odotetaan 
12 joukkuetta, jotka tulevat Suomesta, Itävallasta, Saksasta, Sveitsistä, Slovakiasta ja Tshekistä. 
Taso turnauksessa tulee olemaan jälleen erittäin kova ja sen vuoksi joukkueen kokoaminen pitää 
toteuttaa huolella. Tulemme valmistautumaan kisoihin leiritysten avulla, joista ensimmäinen on 8-
10.kesäkuuta. Leireillä tullaan näkemään jo paikkansa joukkueessa lunastaneita pelaajia, kuten myös 
näyttöjä antavia pelaajia. Leirit tullaan käymään Ylitornion jäähallissa. 

Kisoihin tehtävä työmäärä nousee jälleen merkittäväksi ja sen vuoksi pyrimmekin saamaan joukkueen 
kasaan mahdollisimman pikaisella aikataululla. Sopimuksia tullaan julkaisemaan sivuilla sopivin 
väliajoin ja tässä tulee niistä ensimmäiset: 

Villehart Kuusamo, maalivahti, 18v. 

Vilkku on kehittynyt hurjasti viime vuosien aikana ja saanut loistavaa oppia Kimmolta. Näytti jo MM-
kisoissa pystyvänsä pelaamaan kovalla tasolla ja kahdet aikaisemmat kisat ovat tuoneet nuorelle 
miehelle sopivasti kokemusta. Suhteellisen isokokoinen maalivahti pelaa rauhallisella tyylillä ja pystyy 
pitämään joukkueen mukana vaikeilla hetkillä. Tulevissa kisoissa tarjolla aikaisempaa isompi rooli. 

Paulus Kariniemi, hyökkääjä, 19v. 

Paulus liittyi Poropoikien vahvuuteen viime vuonna SM-lopputurnaukseen ja mies vakuutti 
seurajohdon. Nuori ja erittäin voitonnälkäinen hyökkääjä tuo joukkueeseen liikettä ja 
periksiantamattomuutta. Sytyttää omalla taistelullaan koko joukkueen ja pystyy myös hyvään 
pallolliseen peliin. 

Jari Pohjola, hyökkääjä, 25v. 

Erittäin taitava hyökkääjä kuului joukkueen parhaimmistoon MM-kisoissa ja olemmekin erittäin 
tyytyväisiä saadessamme miehen mukaan Villachiin. Mies inhoaa häviämistä ja pelaa itse aina 
jokaisen tilanteen loppuun asti. Tuo joukkueeseen paljon juoksuvoimaa ja pallollista taitoa, jota näissä 
kisoissa tullaan tarvimaan. 

Tuomas Kursu, hyökkääjä, 26v. 

Ikitaistelija Kurre joutui toimimaan MM-kisoissa huoltopuolella, mutta miehen taidot tunnetaan ja näin 
paikka joukkueen hyökkäyskalustossa on täysin ansaittu. Peli-intoa ei takuulla ainakaan puutu ja 
Kurre kuuluu taistelutahtonsa ja loistavan liikkeensä ansiosta vastustajan kannalta ärsyttävimpiin 
pelaajiin. Tekee vastustajan avauspelaamisen erittäin vaikeaksi ja sytyttää joukkueen pelistä toiseen. 

Jouni Leppäniemi, hyökkääjä, 22v. 

MM-kisoissa loistavasti esiintynyt Lepi on meille todella hyvä vahvistus. Erittäin hyvän fyysisen 
kunnon omaava hyökkääjä laittaa liikkeellään vastustajat kovan paineen alle ja mies pystyy 
pelaamaan sekä puolustavassa että hyökkäävässä roolissa. Ns. valmentajan unelmapelaaja, jonka 
työnteon panos on illasta toiseen loistava. Tavoitimme Jounin Porista kiireiden keskeltä: 

- Tietenki kutsun saaminen tuntu mahottoman kivalta, kaikkeni tulen antamaan joukkueen eteen, Lepi 
kommentoi tuoreeltaan kutsun saamista.  



Kisakoneeseen jo toista kertaa hyppäävä Lepi on rauhallisin mielin, näin kolmisen kuukautta ennen 
matkaa. 

- Luottavaisin mielin lähetään kiusaahmaan muita joukkueita. Viime vuojen kisat antoi hyvää 
itseluottamusta ja kisoista ootetaan menestystä. 

Vaikka joukkueen kasaaminen on Poropojilla vielä pahasti kesken, ei ainakaan Lepin mukaan ole 
aihetta huoleen. Mies luottaa seurajohtoon ja ennakoi myös tulevaa. 

- Kyllähän kasaan saahan varmasti hyvä ja ennen kaikkea liikkuva porukka. 

Jokaisella pelaajalla on ennen suuria kisoja varmasti omat harjoittelumetodinsa ja 
valmistautumiskuvionsa, mutta Lepillä nämä kuviot ovat jo kertaalleen muuttuneet. Nyt kumminkin on 
löytynyt keino, jolla mies kaivaa itsestään parhaat avut irti. 

- Kisoihin oli tarkotus alunperin harjotella ittelle armoton laukaus ja samettisen pehmeät kädet, mutta 
sitte heräsin ja tajusin että niitä en saa ikinä. Niinpä päätin salilla käynnillä ja juoksulla valmistautua 
voittaan yhen kulmaväännön kisoissa. 

Kiitämme Lepiä ajasta! 

  

Näiden pelaajien lisäksi seura on tehnyt vuoden mittaiset jatkosopimukset valmentaja Jari 
Väänäsen ja matkaorganisaattori/joukkueenjohtaja Veli Kuusamon kanssa. Joukkue odottaa 
valmentajalta kovempaa panosta kuin koskaan ja pikkuhiljaa myös menestystä olisi alettava 
tulemaan. 

Joukkuetta ovat valmennuksen lisäksi kokoamassa Ville Väänänen ja Johannes Pukema, jotka 

myös saavat paikkansa joukkueen hyökkäyskalustossa. Joukkueen kasaaminen jatkuu ja tiedotamme 
lisää lähiaikoina! 

 

 


