Poro Cup -07
28.4.07
*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!

(Alkusarjassa peliaika 12 min+ Pronssi, välieristä eteenpäin 2*10 min)
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Puolivälierät (Peliaika 12 min)
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All-Stars - Ravat
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Kultaa: RAVAT
Hopeaa: All- Stars
Pronssia : Kuikka

Porocupin ennakkoveikkaukset, toivottavasti osuu enemmän kohdalleen kuin viime vuonna:
LOHKO A:
Luomu Teurastajat:
Teemu Tjäderhanen kokoama joukkue koostuu sekä kokeneista Et-Pon jyristä että nuorista
lahjakkuuksista, jonka peli perustuukin näiden kokeneiden pelaajien peliälykkyyteen. Joukkueen
vahvuudessa nähdään maalilahjoilla siunattu Heikki Rautio, jolta odotetaan turnauksessa runsaasti
onnistumisia, hyökkäyksestä löytyy myös sellaisia nimiä kuten Tuomas Kursu ja Mikael Kuusela,
joten nopeutta ja fyysisyyttä ei todellakaan joukkueesta puutu. Kun takalinjoille lisätään vielä
nimi Timo Tjäderhane on vastustajien jo syytä alkaa tärisemään, sillä maalin edessä ei helpolla tulla
pääsemään. Olli Lahtela kuuluu joukkueen harvoihin taitopelaajiin, joten suojausta hänelle ainakin
luulisi löytyvän. Joidenkin lintutorni huhujen mukaan joukkueessa voidaan nähdä jopa SM-liiga
pelaaja Jarkko Kauvosaari, mutta tästä asiasta emme lähde sen enempää huutelemaan. Joukkueen
ylifyysisyys tulee kuitenkin kostautumaan ja vastustaja pääsee rokottamaan liiankin usein
erikoistilanteista, joten lohkon jumbosijalta on vaikea välttyä. Joukkue saa keräillä kamppeensa ja
lähteä kotimatkalle. Sijat 9-10.
Seuraa häntä: Heikki Rautio on puhtaasti maalintekijä, hän löytää itsensä aina sieltä mistä maalit
tehdään.
Torpedo:
Viime vuoden turnauskolmonen on tänäkin vuonna hyvin taistelussa mukana. Teemu Rossi tulee
saamaan jalkeille jälleen kerran nälkäisen nuorista pelaajista koostuvan joukkueen, joka ei kumarra
ketään. Aaltosen veljekset Henri ja Jarno kuuluvat jälleen kerran joukkueensa suuriin tukipilareihin,
joiden harteilla on pitkälti joukkueen maalinteko. Puolustuksessa viime vuonna huipputurnauksen
pelannut Nadja Ammouri, on jälleen vastustajan haittana ja joukkue toivookin häneltä
huippuesityksiä. Teemu Rossi vastaa joukkueensa rauhallisuudesta ja peliälykkyydestä, ja joukkueen
peli rakentuukin pitkälti hänen ympärilleen. Viime vuonna parrasvaloihin turnauksessa noussut
nuori Josef Ammouri vastaa myöskin osaltaan Torpedon maalinteosta. Turnauksen yksi parhaista
maalivahdeista löytyy juuri tämän joukkueen maalinsuulta, kun maalia vartioi jälleen Karim Ammouri,
joka viime vuonna oli pääsyy joukkueen menestykseen. Joukkue on arvottu pahaan lohkoon, ja viime
vuoden menestys ei valitettavasti toista itseään. Hyvä materiaali ei ihan riitä, sillä kokemuksen puute
kovista peleistä näkyy. Lohkon nelossija ja rumat tappiolukemat puolivälierissä Rapoja vastaan. Sijat
7-8.
Seuraa häntä: Karim Ammouri venyy välillä huikeisiin torjuntoihin, työskentely erittäin varmaa.

Ylläksen Nousu:
Keijo Taskisen suojatit saapuvat pisimmän linja-auto matkan saattelemana, mutta eipä se viime
vuonnakaan tuntunut menoa haittaavan. Nousun peli nojaa jälleen tiukasti Matti Alatalon mailaan,
mutta viime vuoden esitysten perusteella, siihen todellakin kestää nojata. Alatalo tulee jälleen
keikkumaan turnauksen parhaimpien viimeistelijöiden listalla ja senpä vuoksi Nousu on jälleen
vahvoilla. Taskisen kokemus heijastuu muihinkin pelaajiin hyvänä itseluottamuksena, ja varsinkin
joukkueen nuori kaarti tulee tänä vuonna nousemaan paremmin esiin. Nuoret pelaajat ovat tänä
vuonna ottaneet ison harppauksen eteenpäin, joten se parantaa Nousun mahdollisuuksia hurjasti.
Viime vuonna Nousu hävisi välierissä vasta jatkoajalla Ravoille, joten se antaa varmaankin hyvät
lähtökohdat tämän vuoden turnaukseen. Joukkue tosiaan tietää mahdollisuutensa hyvään
menestykseen. Nousu kiitää hienosti lohkon kolmossijaan, mutta puolivälierissä Övertorneå All-Stars
cetää pidemmän korren ja lähettää Nousun kotimatkalle. Sijat 5-6.
Seuraa häntä: Keijo Taskinen on loistava joukkuepelaaja, joka osaa aina sytyttää joukkueensa.
SLP:
Jorma Jaakon kokoamasta joukkueesta ei ainakaan kokemusta puutu, sillä kaikki pelaajat kuuluvat
samaan vanhempaan ikäpolveen. Joukkue ei todellakaan luota kovaan liikkeeseen, mutta voin
melkoisella varmuudella sanoa, että tästä joukkueesta löytyy eniten pelisilmää ja kokemusta. Jorma
Jaako on yksi turnauksen varmimmista ja parhaiten avaavista pakeista, jonka ohittaminen on joka
kerta yhtä vaikeaa. Jaakon lisäksi joukkueesta löytyy yksi turnauksen parhaimmista aloittajista,
kun Arto Huhta edustaa Pappojen jaloa kaartia. Tässä on vastassa sellainen joukkue, jota vastaan
on turha lähteä höntyilemään, sillä kokemuksella nämä miehet kyllä höntyilylle pärjäävät. Joukkueen
puolustusvoima on turnauksen yksi parhaimmista ja ylivoimalle tätä joukkuetta ei missään
tapauksessa kannata päästää, sillä siinä nämä konkarit kyllä sahaavat jokaisen joukkueen pelin
sekaisin. Joukkueen huikaiseva kokemus siivittää tämän joukkueen lohkon kakkossijaan ja aina
välieriin saakka, jossa kunto kuitenkin loppuu ja edessä on pronssipeli. Sijat 3-4.
Seuraa häntä: Arto Huhdan pelisilmä ja aloitusvarmuus on turnauksessa ykkösluokkaa.
Peräpohjolan Poropojat:
PPPP:n itseluottamus koki pienen kolauksen Mellandagscupenissa, kun finaalissa Ravat olivat
parempia. Mutta tuo turnaus on jo taakse jäänyttä aikaa, ja puolustava mestari lähtee turnaukseen
yhtenä suurista ennakkosuosikeista. Kaksikko Aki Pietsalo ja Joonas Rautio on taas kovaa
valuuttaa, ja juuri näihin miehiin PPPP:n lähes koko maalinteko perustuu. Joukkueen kovasta pelistä
vastaa jälleen Joonas Korpi Korbatzov, johon tulee pysähtymään kaikki vastustajan hyökkäykset.
Joukkueen peliä avaavana puolustajana toimii jälleen Ville Ahola, jonka kerrotaan olevan tällä
hetkellä elämänsä kunnossa, joten eiköhän avaukset napsahtele lapaan. Johannes Pukema tulee
jälleen kerran olemaan tärkeässä roolissa, kun joukkue tarvitsee peliä rakentavaa puolustavaa
hyökkääjää, sillä juuri tämä mies on usein ensimmäisenä puolustajien apuna. Olli
Kenttälehdolta odotetaan jälleen maalihanojen avautumista, sillä kun tämä mies kerran osuu, niin se
ei enää ohi osaa ampua. Maalilla on jälleen Henri Kyntäjä, joka tulee pelaamaan turnauksen uusilla
liimahanskoillaan. PPPP:n uusin hankinta tulee kuitenkin Turun suunnalta, kun Jere Aalto,
sählykenttien Pavel Datsyuk vahvistaa joukkuetta. Aallosta odotetaan joukkueeseen Pietsalon
kaltaista pallotaituria, mutta nähtäväksi jää pystyykö mies täyttämään paikkansa. Joukkueen hyvä
leveys joka osa-alueella tuo lohkovoiton ja finaalipaikan, eli sijat 1-2.
Seuraa häntä: Aki Pietsalon kädet käyvät hurjaa tahtia, maagisia veivejä on jälleen luvassa.
LOHKO B:
Pjörnit:
Turnauksen ainoa Torniolaisjoukkue ehti mukaan hädin tuskin, mutta parempi myöhään kuin ei
milloinkaan. Kimmo Kotaniemen johdolla joukkue lähtee taistelemaan hyvistä sijoituksista
kovatasoisessa turnauksessa. Tästä joukkueesta ei ole oikeastaan minkäänlaista tietoa, joten
arvostelua heidän kohdallaan on hyvin vaikeaa tehdä. Viime vuoden torniolaisjoukkue oli yksi
turnauksen suurimmista heittopusseista, joten sen vuoksi on jo ihan pakkokin veikata, ettei tämäkään
joukkue hirveästi paranna. Lohkon jumbosija ja kotimatkalle mars! Sijat 9-10.
Seuraa Häntä: Joukkueen huoltaja hoitaa hommansa erittäin varmaotteisesti, pidä silmällä.

Viidakkokirja:
Pellolaista väriä tänä vuonna turnaukseen tuo Viidakkokirja, jonka pääarkkitehtinä häärii Joni
Saukkoriipi. Saukkoriipi saa loistavaa tukea vierelleen, kun Sirkkakosken pikakiitäjä Jouni
Leppäniemi ja aina yhtä varma Tero Sirkka saapuvat hänen avukseen. Joukkueen menestys riippuu
hyvin pitkälti näiden kolmen miesten onnistumisesta, sillä leveyttä joukkueesta ei löydy etsimälläkään.
Joukkueen peli perustuu siis Leppäniemen juoksuvoimaan, Saukkoriiven taituruuteen ja Sirkan
varmuuteen, mutta sekään ei valitettavasti riitä kuin lohkon neljänteen sijaan, sillä leveys ei
kuitenkaan ole ihan sitä tarvittavaa ja maalivahtipelistä ei ole tietoakaan. Lohkon neljäs sija ja
PPPP:tä vastaan kuonoon puolivälierissä. Good night Viidakkokirja! Sijat 7-8.
Seuraa häntä: Joni Saukkoriipi on yksi turnauksen taitavimmista pelaajista, jalkakikat ovat
katsomisen arvoisia.
Kuikka:
Kimmo Mäen kipparoimassa joukkueessa voidaan nähdä pelimiehiä laidasta laitaan, mutta
oikeastaan vain kolme nimeä voidaan varmuudella tuoda julki. Kuikan suurin huolenaihe on
maalivahtipelissä, sillä tällä hetkellä sitä ei ole ollenkaan. Kuikka nimittäin menetti
huippumaalivahtinsa, huonojen menestysten vuoksi. Huhujen mukaan joukkueessa voidaan nähdä
ihan liigatason pelaajiakin, mutta siihen uskominen alkaa olemaan jo hieman utopiaa. Kuikan hyvän
viimeistelijän Janne Pahkasalon näkeminen turnauksessa olisi hieno asia, sillä Kuikalla on monissa
turnauksissa ollut maalintekopuutteita. Puolustuksessa toinen varmoista nimistä on perusvarma
pallollinen puolustaja Aki Koskela, johon Kuikka luottaa kuin kiveen ja kyllähän mies luoton arvoinen
onkin. Kimmo Mäki on Kuikan toinen varma pelaaja ja tämän miehen kirvesiskuilta ei tule
säästymään kukaan. Kolmas ja varmasti mielenkiintoisin nimi on Suomen tämän hetken miesten
ykköshiihtäjä Sami Jauhojärvi, joka huhujen mukaan kuuluu huippuvarmoihin viimeistelijöihin.
Näiden miesten ansiosta Kuikka onnistuu yllättämään Viidakkokirjan ja Pjörnit, mutta siihen heidän
rahkeensa sitten loppuvat, kun Puujalka Papat lähettävät jatkopelissä Kuikan liitoon kohti kesälomaa.
Sijat 5-6.
Seuraa häntä: Aki Koskela on turnauksen parhaimpia puolustajia, jolta ei helppoja virheitä nähdä.
Övertorneå All-Stars:
Viime vuoden yllättävänkin huono menestys on saanut varmaan Markus Huhdan uusimaan hieman
joukkueensa kokoonpanoa, joten tässä on varmaankin yksi turnauksen kovimmista joukkueista.
Joukkueessa voidaan nähdä pelaajia Luulajan Elitserien joukkueesta, sillä Linus Omarkja Johan
Harju voivat esiintyä joukkueen vahvuudessa, jos nämä miehet saapuvat turnaukseen, ei tästä
joukkueesta ainakaan taitoa puutu.Markus Huhta kuuluu joka tapauksessa joukkueen kantaviin
voimiin, ja tämä mies on myös yksi turnauksen taitavimmista pelaajista. All-stars saa maalinsa
suulle huippuluokan vahvistuksen, kun kolminkertainen lukion välisten Suomen mestari Tomi
Haapaniemi saapuu vartioimaan joukkueen maalia. Haapaniemi on varmastikin turnauksen
paras maalivahti, jos hän vain pelaa normaali tasollaan. Joukkue koostuu tänäkin vuonna
kokonaan jääkiekon pelaajista, joten kuntoa ja fyysisyyttäkin löytyy. All-stars kaataa helpohkosti
Kuikan, Viidakkokirjan ja Pjörnit, mutta kärsii niukan tappion Ravoille ja nappaa näin ollen lohkon
kakkostilan. Välierissä joukkue taistelee loppuun asti, mutta joutuu tyytymään pronssipeliin Puujalka
Pappoja vastaan. Eli siis sijat 3-4.
Seuraa häntä: Markus Huhta pystyy pitämään palloa erittäin hyvin ja syötöt napsahtavat aina
lapaan.
Ravat:
Viime vuoden turnauskakkonen, tämän vuoden Mellandagscupenin ykkönen on jälleen vahvasti
ehdolla turnauksen voittajaksi. Pekka Jaako jaMarkus Kuusela ovat tuttuun tapaan Rapojen
kantavia voimia ja jos tämän kaksikon jättää ilman vartiointia, voi yhdestä asiasta olla täysin varma,
siitä ei voittajana ulos selviä. Markus Kuuselan uskomaton liike ja pelisilmä yhdistettynä Pekka
Jaakon raudanlujaan vetoon ja mahtavaan pelisilmään, saa aikaan turnauksen ylivoimaisesti
kovimman kaksikon. Kun takalinjoilla häärii Juha-Pekka Uusimäki, ei joukkueella ole hätää että
vastustaja pääsisi yllättämään vastahyökkäyksillä, sillä tämän miehen pelinluku ja nopeus ovat
huippuluokkaa. Maalia vartioi tuttuun tapaan Tomi Koivisto, johon on helppo luottaa, sillä joka

turnauksessa tämä mies pelaa samalla huippuvarmuudella, eikä paljoa palloja pomputtele. Rapojen
yksi suurista plussista on tällä hetkellä heidän maalinteko varmuutensa, sillä nuori Kalle Jaako on
viime turnauksissa paukutellut palloja verkkoon sellaisella varmuudella, että siinä on kaikilla
maalivahdeilla kusiset paikat. Ravat takovat rumia lukemia taululle Kuikkaa, Viidakkokirjaa ja Pjörnejä
vastaan, mutta joutuvat yllättäen tiukoille Övertorneå All-Starsin kanssa, mutta silti lohkovoitto on
varma asia. Joukkue selvittää tiensä finaaliin ja kuten tiedämme siellä kaikki on mahdollista. Sijat 1-2.
Seuraa häntä: Kalle Jaako kuuluu turnauksen varmimpiin viimeistelijöihin, pienestä koostaan
huolimatta on hyvä maalinedus viimeistelijä.

Poro Cupin loppusanat:

Toisen kerran järjestetty Poro Cup on jälleen saatu päätökseen ja tänä vuonna mestari vaihtui,
kun Ravat vetivät pisimmän korren ja ottivat voittopystin Ylitorniolle. Finaalissa ruotsalaista salibandy
voimaa edusti Övertorneå All-Stars, joka pitkään näyttikin nappaavan turnausvoiton itselleen.
Joukkue johti ottelua jo 3-1, mutta sitten alkoi tutusti taas Rapa roiskua ja Markus Kuuselanjohdolla
Ravat käänsivät tuttuun tapaan ottelun itselleen ja veivät ansaitusti turnausvoiton lukemin 5-3.
Övertorneå All-Stars todisti jälleen sen tosiasian, että turnausta ei vain voi voittaa ilman sitä yhtä
tilastotappiota. Ravat puolestaan ottivat taktisesti turpiin juuri All-Starsilta alkulohkossa ja sen jälkeen
he etenivätkin vakuuttavasti turnauksen voittoon!
Pronssiottelussa taisteltiin mitaleiden lisäksi Ylitornion toiseksi parhaan joukkueen tittelistä,
kun Kuikka ja PPPP iskivät yhteen. Kuikka saikin otteluun unelma-alun, kun kolme ensimmäistä
laukausta upposi maaliverkkoon ja Kuikan maaginen joukkuehenki saikin siitä vielä uskomattoman
nosteen otteisiinsa, ja jyräsi PPPP:n selvästi alleen. Loppua kohden Kuikan peli hieman hyytyi ja
PPPP pääsi hieman otteluun mukaan, ja senpä vuoksi joukkue iskikin kaksi lohdutusmaalia
kaunistaakseen lukemia. Kuikan ylivoima ottelussa oli kuitenkin selvää ja näin ollen himmeimmät
mitalit ripustettiin ikionnellisten Kuikkapelaajien kaulaan. Ottelun lopputulos 5-2.

10. Viidakkokirja
Joukkueesta löytyi taitoa Joni Saukkoriiven verran, mutta valitettavasti materiaalin kapeus koitui
joukkueen kohtaloksi tässä turnauksessa. Joukkueen suurin ongelma löytyi ehdottomasti
maalintekotaidosta, sillä sitä ei tuntunut millään löytyvän, siitäkin kertoo hyvin joukkueen maalimäärä,
joka turnauksessa jäi vain viiteen maaliin. Päästettyjä maaleja joukkueella oli 13, joten maalivahti
osastokaan ei ihan parhaimmasta päästä ollut. Tero Sirkan ja Jouni Leppäniemen harteille oli
asetettu ehkä liiankin suuret viitat, sillä ihan sille tasolle mitä heiltä olisi odotettu, eivät nämä herrat
päässeet. Joukkueen plussaksi voidaan kuitenkin sanoa, että lukuun ottamatta peliä Rapoja vastaan,
pelasi joukkue äärimmäisen tasaisesti muita vastaan. Mutta ilman yhtäkään pistettä on turha
jatkopeleistä haaveilla.
9. SLP
SLP:n konkariporukka lähti turnaukseen yhtenä ennakkosuosikkina, mutta päätyikin yhdeksi
turnauksen fiaskojoukkueista. Joukkue iski neljässä pelissä vain kaksi maalia, mutta toisaalta päästi
vain kuusi maalia. Joukkueesta puuttui selvä maalintekijä, joka olisi pystynyt ratkomaan pelejä
joukkueelle. Joukkueen puolustus ja maalivahtipeli oli turnauksen parhaimmasta päästä, mutta kun
maaleja ei saada millään aikaan on tuloksena jatkopeleistä tippuminen. Maalivahti William
Andersson venyi kerta toisensa jälkeen huipputorjuntoihin pitääkseen SLP:n peleissä mukana.
Joukkue oli saanut mukaan myös Suomi-Sarjan moninkertaisen pistepörssin voittajan Jani Raution,
mutta ei edes hänen syötöistään onnistuneet konkarit viimeistelemään maaleja. Kun vastustaja
onnistui melkein jokaisessa pelissä tekemään voittoon riittävät maalit, ei SLP:stä ollut muiden
uhkaajaksi. Tuloksena turnauksesta oli yksi tasapeli Luomu Teurastajia vastaan.

8. Torpedo
Joukkue lähti turnaukseen kovin odotuksin, olihan takataskussa viimevuotinen kolmas sija. Viime
vuoden huippusijoitus vaikutti hieman kolkuttelevan Torpedo pelaajien takaraivoissa, sillä siitä
rennosta hyvästä pelistä ei näyttänyt olevan tietoakaan. Teemu Rossi yritti loppuun asti tsempata
joukkuettaan hyvään vireeseen, mutta se ei oikein tuntunut onnistuvan, Ainoastaan viimeisessä
pelissä SLP:tä vastaan joukkue onnistui pitämään vastustajan nollilla ja tekemään itse jatkopaikkaan
oikeutetun voittomaalin. Puolustuksessa häärinyt Nadia Ammouri onnistui tehtävässään jälleen
kiitettävästi, mutta muiden pelaajien hieman alisuorittaessa joukkue ei tällä kertaa menestystä saanut.
All-stars jätti Torpedon ensimmäisessä jatkopelissä tylysti nollille ja lähetti Torpedon kotimatkalle
miettimään uusia kuvioita ensi turnaukseen, lopputulos 4-0.
7. Pjörnit
Pjörnit oli Poro Cupissa uusi tuttavuus, ja myös mieluinen sellainen. Viime vuoden torniolaisjoukkue
jäi turnauksessa kolmanneksi viimeiseksi, mutta tämä joukkue oli pelillisesti sitä huomattavasti
parempi. Joukkue esitti iloista hyökkäävää peliä ja loi oikeastaan joka joukkuetta vastaan vaarallisia
tilanteita kokoajan. Joukkueen ykköspelaajiin lukeutui vahvasti vastustajia haastanut Tuomas Kallio,
jolta nähtiin hienoja yksilösuorituksia ja rohkeaa pelaamista. Muutenkin koko joukkue oli erittäin
tasainen ja joukkueesta löytyi myös hyvin juoksuvoimaa. Pjörnit pistivät tiukoille kaikki turnauksen
kärkijoukkueet, mutta ainoastaan Kuikalta irtosi tasapeli, mutta hieman ehkä paremmalla tuurilla myös
voitot kaikista olisivat olleet mahdollisia. Joukkue sijoittui lohkossaan kolmanneksi ja hyvin tiukkojen
vaiheiden jälkeen, se kaatui PPPP:lle jatkopelissä lukemin 3-1. Mutta kuten sanoin, Pjörnit olivat
mukava uusi tuttavuus, jonka osallistumista toivotaan myös jatkossa.
6. Ylläksen Nousu
Turnauksen kaukaisin joukkue saapui jälleen kerran Ylläkseltä ja siitä heille suuri kiitos.
Matkaväsymystä ei Nousun pelaajilla tuntunut olevan ollenkaan, sillä heti ensimmäisessä pelissä
Torpedo jäi jalkoihin lukemin 4-0. Keijo Taskinen oli jälleen luotsannut joukkueensa huippuvireeseen,
sillä alkulohkossa joukkue otti kaksi voittoa, yhden tasapelin ja hävisi yhden. Matti Alatalo oli yksi
suuri syy siihen, miksi joukkue oli jälleen hyvässä vireessä, sillä Alatalon maalivainu oli jälleen
kohdallaan. Ylläksen Nousun yksi suurimpia yllättäjiä oli koko turnauksen vakuuttavasti pelannut Olli
Vapa, joka loi joukkuetovereilleen kerta toisensa jälkeen hyviä maalipaikkoja ja viimeisteli myös itse
hyvällä varmuudella. Vapa nousi turnauksen kuluessa Nousun parhaimmaksi pelaajaksi ja se
antaakin odottaa hyvää tulevia koitoksia varten. Puolivälierissä Nousu sai vastaansa Ravat ja viime
vuoden tapaan koitos meni jatkoajalle, jonka Ravat onnistuivat jälleen kääntämään itselleen. Näin
ollen Nousulle jäi varmasti nälkää tulevaisuuteen.
5. Luomu Teurastajat
Joukkue lähti turnaukseen ennakkoveikkausten mukaan yhtenä turnauksen heittopussina, mutta se
osoittikin heti alusta alkaen, että sitä ei kukaan tule heittelemään. Teurastajat pelasivat vakuuttavaa
peliä alkusarjassa sillä tuloksena oli kaksi voittoa ja kaksi tasapeliä. Neljässä alkusarjan ottelussa
syntyi yhteensä yhdeksän maalia, joten se kertoo joukkueen maalinteko laadusta. Joukkueen
tärkeimmäksi hankinnaksi osoittautui Et-Po72:n luottopuolustaja Tuomas Rautio, joka toi
joukkueeseen huimasti pallovarmuutta ja pelisilmää. Rautio oli hyvin käytettävissä sekä hyökkäysettä puolustuspäässä, sillä maalintekotaitoa ja puolustusvarmuutta häneltä tuntui löytyvän. Nuorta
taitoa joukkueeseen toi Jyri Kuru, joka muutamia kertoja osoitti hyvää taituruuttaan ja
maalintekovainuaan. Teurastajat lähtivät puolivälierään Kuikkaa vastaan suurena ennakkosuosikkina,
mutta jotenkin vain tuntui siltä että Teurastajien mahat olivat jo täyttyneet hyvistä peleistä ja näin ollen
Kuikka pääsi yllättäen iskemään 1-0 maalin, ja tämä jäi myös ottelun lopputulokseksi. Näin ollen
hyvän alkusarjan jälkeen tippuminen ensimmäisessä jatkopelissä oli pienoinen pettymys.
4. Peräpohjolan Poropojat
Viime vuoden mestari lähti kotiturnaukseensa kovin tavoittein, sillä mestaruuden uusiminen oli ainoa
mikä kelpaisi. Heti ensimmäisessä kohtaamisessa Torpedoa vastaan oli havaittavissa PPPP:n
normaalia surkeampi liike ja pallon liikuttelu, mutta loppujen lopuksi voitto saatiin raavittua.
Seuraavassa ottelussa PPPP:n umpisurkea peli kostautui pahemman kerran, kun Luomu Teurastajat

ottivat helpohkosti pisteet lukemin 3-2. Kaksi viimeistä alkusarja ottelua PPPP onnistui kääntämään
voitoksi, mutta nekin vain hyvin niukasti Alkusarjan ottelut olivat PPPP:ltä hyvin pitkälti yhtä suurta
rämpimistä, mutta hyvällä onnella lohkesi silti lohkon kakkossija. Puolivälierässä joukkue sai
vastaansa Pjörnit ja ottelusta tuli niin kuin odotettua hyvin tiukka kamppailu, jossa PPPP venyi
turnauksen parhaimpaan otteluunsa ja sai käännettyä voiton itselleen lukemin 3-1. Välierissä Ravat
löi kuitenkin kylmää vettä kiukaaseen ja lähetti vaivatta PPPP:n pronssipeliin lukemin 4-2.
Pronssiottelussa Kuikka pöllytti surkealla asenteelle pelannutta PPPP:tä törkeästi luvuin 5-2. PPPP:n
pelaajista ainoastaan Aki Pietsalolle voi antaa hyväksytyn arvosanan, sillä hän oli se pelaaja, jonka
ansiosta joukkue pääsi edes näinkin pitkälle. Pietsalon upeat vedot upposivat hyvällä varmuudella
vastustajan verkkoon, mutta kuten tiedämme, ei yksi mies voi kantaa joukkuetta loppuun asti.
Turnaus oli joukkueelta suuren suuri pettymys.
3. Kuikka
Kuikka avasi turnauksen murskatappiolla Ravoille, mutta sen jälkeen hanat aukesivat kuin kuuluisat
kievarin ovet. Joukkue alkoi esittämään uskomatonta joukkuepeliä ja ennenkuulumatonta
yhteishenkeä, jonka avulla joukkue nappasi alkusarjasta 3 pistettä. Näiden pisteiden avulla Kuikka
selvitti itsensä jatkopeleihin, josta se kuuluisa tarina vasta sai alkunsa. Toisen lohkon ykkönen Luomu
Teurastajat sai väistyä, kun Kuikka oli vihdoin saanut siivet alleen. Kuikka lennätti Teurastajat tylysti
kotimatkalle lukemin 1-0, ottelun ainoan maalin viimeisteli Kuikan ulkomaanapu Niklas ”Stiig”
Wevar. Välierässä Kuikka sai vastaansa Övertorneå All-Starsin, joka tällä kertaa osoittautui kuitenkin
hieman liian kovaksi, vaikka peli hyvin tasainen olikin, lopputulos 3-1. Kuikan huikea asenne tuli
kuitenkin todellisesti esiin vasta pronssiottelussa, johon se oli saanut kerättyä kaikki voimansa
PPPP:tä vastaan. Ottelusta tuli todellinen murhanäytelmä, kun Kuikka marssi PPPP:n yli ja jätti
isäntäjoukkueen ilman mitaleita, ottelun loppulukemat 5-2. Kuikasta maininnan arvoisia ovat
joukkueen hengenluoja Kimmo Mäki, joka pystyi vaikeillakin hetkillä kannustamaan joukkuettaan
loistoesityksiin omaperäisin sotahuudoin. Aleksi Koivistosta kasvoi turnauksen aikana Kuikalle
elintärkeä viimeistelijä, jota joukkue on jo pitkään kaivannut. Puolustuksesta löytyi turnauksen paras
kaksikko, kun Aki Koskela ja Sakari Rahtu ärjyivät vastustajat perseelleen. Mutta Kuikan suurin ase
löytyy kuitenkin penkin takaa, sillä Riku Jaako luotsasi joukkueensa huippuvetoon ja edellisen illan
taktiikkapalaverit olivat pelaajien mielestä olleet huippuluokkaa. Kuikka siis näpäytti epäilijöitään ja
juhlii tälläkin hetkellä pronssimitaliaan, osa ulkomailla osa kotimaassa. Mutta niin kuin kuuluisa
sanonta kuuluu: ”Salama ei iske toista kertaa samaan paikkaan”. RAIRAIRAIRAI
2. Övertorneå All-Stars
Övertorneå All-Stars saapui turnaukseen edustamaan ruotsalaista salibandy taituruutta. Joukkue
aloitti turnauksen niukalla 2-1 voitolla Viidakkokirjasta, mutta tämä oli vain alkua tuleville peleille. AllStars pelasi alkusarjassa turnauksen ylivoimaisesti parasta joukkuepeliä ja sen sai kokea myös
Ravat, joka jäi All-Starsin jalkoihin lukemin 3-2. Loput alkusarjan ottelut sujuivat samalla kaavalla eli
tiukkoja, mutta hyvin oikeutettuja voittoja rapsahti tilille. All-Starsin uskomaton joukkuepeli ja tasaisuus
tuntui vain yksinkertaisesti olevan liikaa muille joukkueille. Puolivälierässä Torpedo sai kokea AllStarsin ylivoiman, kun se jäi joukkueen tallottavaksi lukemin 4-0. Välierässä Kuikka piti pitkään AllStarsia pinteessä, mutta lopulta joukkueen tasaisuus tuli esiin ja Kuikka sai liitää pronssiotteluun,
lopputulos 3-1. Finaalissa joukkue sai uudelleen vastaansa Ravat ja kuten edellinenkin ottelu, niin
myös tämä ottelu tuntui kääntyvän ruotsalaisten eduksi, sillä joukkue johti jo lukemin 3-1. Johto tuntui
hyvin vankalta, kunnes muuan Markus Kuusela astui esiin ja laukoi kolme maalia, siirtäen Ravat
johtoon. Rapojen johtoa vankisti myöhemmin tullut 5-3 maali, joka myös jäi finaalin lopputulokseksi.
All-Starsin huikea yhteispeli oli kaatunut muutaman yksilön taituruuteen ja se tuntui painavan rankasti
joukkueen jäseniä. Markus Huhtakuului jälleen joukkueen parhaimmistoon, hän onnistui itse hyvin
viimeistelyssä ja jakeli myös loistavia syöttöjä joukkuekavereilleen. Mutta yhtään henkilöä ei silti
joukkueesta voi nostaa korkeammalle kuin muut, sillä sen verran tasainen oli tämä porukka.
Valitettavasti vain tällä kertaa kävi niin kuin Euroviisuissa ja jääkiekon MM-kisoissakin, että Suomi oli
yksinkertaisesti vain Ruotsia parempi.
1. Ravat
Ravat selviytyi viime vuoden tapaan finaaliin, mutta tällä kertaa se koki matkallaan yhden tappion
Övertorneå All-Starsille. Alkulohkossaan kaikki muut paitsi All-Stars saivat kokea Rapojen huikean
kolmikon Pekka Jaakon – Markus Kuuselan ja Kalle Jaakon ylivoiman, sillä joku näistä kolmesta oli

aina Rapojen tekemien maalien takana. Joukkueen maalintekotaito oli turnauksessa huippuluokkaa,
sillä neljässä alkusarjan pelissä syntyi yhteensä 19 maalia ja omiin meni vain 6. Puolivälierässä Ravat
sai vastaansa Ylläksen Nousun, jonka kanssa joukkueella tuntuu joka kerta olevan suuria vaikeuksia.
Tälläkin kertaa pelistä tuli huipputasainen ja viime vuoden tapaan, pelissä jouduttiin jatkoajalle. Ja
tälläkin jatkoajalla kävi niin kuin viime vuonna, eli Pekka Jaako astui ”eetteriin” ja vei Ravat hienolla
maalillaan välieriin. Välierissä PPPP jaksoi taistella Rapojen mukana ensimmäiset kymmenen
minuuttia, jonka jälkeen Ravat iskivät kolme melko nopeaa maalia ja ratkaisivat ottelun näillä
maaleilla. PPPP sai tehtyä vielä yhden maalin, mutta se ei auttanut kun loppulukemiksi jäivät 4-2
lukemat. Ravat sai siis finaalissa vastaansa All-Starsin, josta se väkisin halusi ottaa revanssin. 3-1
tappio asemassa näytti kyllä erittäin pahalta, mutta Kuusela onnistui jälleen kerran kääntämään pelin
joukkueelleen ja näin ollen toisen Poro Cupin voitto matkasi Rapojen mukaan. Kalle Jaako oli jälleen
Ravoille elintärkeä, sillä hänen maalintekotaitonsa oli silmiä hiveltävää. Markus Kuusela ja Pekka
Jaako olivat jälleen hyvin ratkaisevassa osassa ja kuten me kaikki tiedämme niin ilman heitä, eivät
Ravat tulisi ikinä menestymään. Esiin kannattaa nostaa puolustajan tontilla häärineen Juha-Pekka
Uusimäen, joka laukoi tärkeitä maaleja ja piti huolen siitä, ettei omiin päässyt tulemaan liikaa
maaleja. ONNEKSI OLKOON RAVAT, YOU ARE THE CHAMPIONS!
Kiitoksia kaikille osallistujille, asiantuntevalle yleisölle, tuomareille ja erityisesti KIOSKI
VASTAAVA MIRALLE!!

