
Poro Cup 25.4.2009 

Muu Info 

 Turnaus pelataan 3 lohkossa, jokaisesta lohkosta menee 2 parasta jatkopeleihin (6).  

 Lisäksi jatkoon pääsee kaksi parasta kolmannelle sijalle sijoittunutta joukkuetta. 

 Puolivälieriin joukkueet laitetaan "yhteen lohkoon" (Lohko D) paremmuus järjestykseen, 
joten paras kohtaa huonoimman (D1-D8, D2-D7 jne.) 

 Sama käytäntö jatkuu välierissä, eli parhaiten sijoittunut kohtaa huonoimman jatkoon 
menneistä. 

 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, Finaalissa 5) 

 Tuomarilla on käytössä punainen kortti ---> Ainakin ottelu rangaistus, jos heilahtaa! 

 Pelaajat saavat edustaa turnauksen aikana vain yhtä joukkuetta! 

 (Alkusarjassa peliaika 15 min, välieristä eteenpäin 2*10 min) 

  

Lohko A Lohko B Lohko C 

Ravat PPPP Team Terrible 

KRP Sikiöt Säihkysääret 

Käry Röyttän Karhut Eki -94 

LuomuTeurastajat Ylläksen Nousu  SBC Levi 

  

  Lohko Klo Ottelu Tulos 

          

1 A 10.00 Ravat - KRP 3 - 3  

2 A 10.20 Käry - LuomuTeurastajat 2 - 0 

3 B 10.40 PPPP - Sikiöt 1 - 6 

4 B 11.00 Röyttän Karhut - Ylläksen Nousu  1 - 2  

5 C 11.20 Team Terrible - Säihkysääret 4 - 1  

6 C 11.40 Eki -94- SBC Levi 2 - 1 

7 A 12.00 Käry - Ravat  2 - 4 

8 A 12.20 KRP - LuomuTeurastajat  0 - 2 

9 B 12.40 Röyttän Karhut - PPPP  0 - 2 

10 B 13.00 Sikiöt - Ylläksen Nousu   1 - 1 

11 C 13.20 Eki -94 - Team Terrible  0 - 3 

12 C 13.40 Säihkysääret - SBC Levi  2 - 3 

13 A 14.00 KRP - Käry  6 - 1 

14 A 14.20 LuomuTeurastajat - Ravat  1 - 2 

15 B 14.40 Sikiöt - Röyttän Karhut  2 - 0 

16 B 15.00 Ylläksen Nousu - PPPP  3 - 0 

17 A 15.20 Säihkysääret - Eki -94  1 - 0 

18 A 15.40 SBC Levi - Team Terrible  1 - 2 

 
Puolivälierät(Peliaika 15 min) 

19   16.00 Team Terrible - Käry 4 - 1  



20   16.20 Sikiöt - Säihkysääret  0 - 1 ja. 

21   16.40 Ylläksen Nousu - SBC Levi  1 - 0 

22   17.00 Ravat - KRP  2 - 0 

 
 Välierät(Peliaika 2*10 min) 

23   17.30  Team Terrible - Säihkysääret  6 - 0 

24   18.00  Ylläksen Nousu - Ravat  3 - 4 ja. 

 
 Finaali(Peliaika 2*10) 

25   18.30 Team Terrible - Ravat 0 - 1 ja.  

 
Ennakkoveikkaukset 

Sijat 1-2: 

Team Terrible 

Viime vuonna yhtenä ennakkosuosikkina turnaukseen lähtenyt joukkue joutui tyytymään kolmanteen 
sijaan ja tänä vuonna vastaavaan ei voida tyytyä. Joukkueen johtohahmoina häärivät jälleen Jani 
Pokka ja Antti Mäkikallio, joiden harteille onkin lastattu suurta taakkaa. Joukkueesta löytyy pallollista 
taitoa melko paljon ja kun mukaan raatamaan on saatu Suunnan veljekset, ei joukkueesta tahtoakaan 
tule puuttumaan. Kasassa on turnauksen yksi tasaisimmista joukkueista, jonka voi jo melkein 
valmiiksi asettaa finaalin toiseksi osapuoleksi. Joukkueesta löytyy siis paljon salibandyosaamista ja 
viime vuoden karvas tappio välierissä harmittaa joukkuetta vieläkin, joten revanssin voimin joukkue 
saa lisää energiaa. 

Seuraa häntä: Yhden ottelun TOPV:n joukkueessa tehoin 4+1 esiintynyt Antti Mäkikallio on yksi 
turnauksen taitavimmista pelaajista. Ison kokonsa vuoksi hyvin vaikea pideltävä ja tekee varmasti 
kovaa jälkeä. 

  

SBC Levi 

Viime vuonna ensimmäistä kertaa mukana oli kaksi joukkuetta SBC Leviltä, mutta tänä vuonna kaikki 
voimavarat on satsattu yhteen joukkueeseen. Neljänneksi viimeksi sijoittunut Levin 2-joukkue saa 
varmasti vahvistuksia toisesta joukkueesta ja näin ollen kasaan saadaan kova joukkue. Tasaisuuden 
ja pelituntuman vuoksi joukkue on todella vahvoilla turnauksessa ja uskonkin heidän yltävän aina 
finaaliin asti. Viime vuonna joukkue erottui muista selvästi parempilaatuisten laukausten vuoksi ja 
vastustajien maalivahtien tuleekin olla hereillä myös tänä vuonna. Neljäs sija viime vuonna jätti paljon 
hampaankoloon ja tänä vuonna ollaan varmasti vahvempia. 

Seuraa häntä: Kovat tehot (18 ott. 22+9=31) 4-divisioonassa latonut Tuomas Trast on varmasti vaikea 
pideltävä kenelle tahansa. 

  

Sijat 3-4: 

Ravat 

Varmasti monelle yllätys, että joukkue ei löydy kaavailuistani finaalikaksikosta. Uskon kuitenkin, että 
tänä vuonna Rapojen dynastia saapuu tiensä päähän ja joukkue joutuu tyytymään 
pronssikamppailuun. Turnauksen taso on noussut ja tänä vuonna ainakin kaksi joukkuetta on ajanut 



Rapojen ohitse. Pekka Jaakolla ja Markus Kuuselalla on kovat paineet niskassaan ja tänä vuonna 
nuo hartiat ei loppuun asti jaksa kannatella. Yllätysmahdollisuus toki aina on olemassa, mutta se 
vaatii kovaa tasonnostoa Mellanista, vaikkakin sieltä voitto tuli, niin ei pelillinen taso ollut totutun 
vakuuttava. Finaalissa ei siis Rapoja mielestäni tänä vuonna nähdä. 

Seuraa häntä: Mies, joka syttyy vasta kuin joukkue todella sitä tarvitsee, nimittäin Pekka Jaako. 
Loistava pelaaja, jota kenenkään ei kannata aliarvioida! 

  

Peräpohjolan Poropojat 

Viime vuonna joukkue oli vailla mahdollisuuksia finaalissa, eikä joukkueelta ole pitkään aikaan nähty 
sitä vanhan ajan voitontahtoa. Tänä vuonna jopa näille sijoille yltäminen vaatii loisto-otteita ja peli-ilon 
on jälleen löydyttävä. Joukkue on pitkään vaeltanut liikaa Joonas Raution ja Aki Pietsalon tehojen 
valossa, joten kaikilta vaaditaan tasonnostoa. Rutiini näistä peleistä nostaa kumminkin joukkueen 
lopulta neljän joukkoon, mutta sitä korkeammalla ei ole tänä vuonna asiaa. 

Seuraa häntä: Johannes Pukeman varmuus puolustuspäässä on loistavaa ja miehellä myös kädet 
toimivat. Paljon vastuuta jälleen luvassa! 

  

Sijat 5-6: 

  

Sikiöt 

Henry Reginan johdattamat joukot esiintyivät viime vuonna hyvin tasaisesti, mutta viimeinen terävyys 
jäi puuttumaan. Tänä vuonna joukkue on vuoden kokeneempi ja tulostakin on lupa odottaa. Regina 
on saanut houkuteltua mukaan viime vuoden maalivahtinsa, joten joukkueella pitäisi olla ainakin 
turnauksen paras maalivahti. Tommi Pietsalolta odotetaan jälleen paljon tehoja ja soolosuorituksia, 
mutta nähtäväksi jää pystyykö mies täyttämään odotukset. Joukkue onnistuu turnauksessa hyvin ja 
selviytyy siis sijoille 5-6. 

Seuraa häntä: Turnauksen yksi kovimmista työmyyristä löytyy Sikiöistä, kun Henry Regina astelee 
kehiin. Periksiantamaton taistelija omaa hyvän pelisilmän! 

  

Luomuteurastajat 

Manageri Teemu Tjäderhane sai viime vuonna kasaan edellisvuosia paremman joukkueen ja tämän 
vuoden turnaukseen nippu on saatu melko hyvin pidettyä kasassa, joten tulostakin voidaan odottaa. 
Selviää alkulohkostaan kakkosena jatkoon, mutta sen jälkeen tie nousee pystyyn. Huhujen mukaan 
mukana ovat Raution veljekset Heikki ja Tuomas, jonka harteille on kasattu kovat odotukset. 
Puolustuksesta löytyvät myös Timo Tjäderhane ja Mikael Kuusela, joten kokoa ja kovuutta ei tule 
puuttumaan. Yllätysvalmis joukkue yltää siis sijoille 5-6. 

Seuraa häntä: Mikael Kuusela on kuin itsevarmuus puolustuspäässä ja häntä on todella vaikea 
ohittaa. Puolustuksen johtohahmo! 

  

Sijat 7-8: 



  

Ylläksen Nousu 

Selviää hyvän maalieronsa ja yhden voittonsa ansiosta toiseksi parhaana kolmosena jatkoon, mutta 
tie nousee sen jälkeen pystyyn. Matti Alatalo kuuluu jälleen joukkueensa johtohahmoihin ja häneltä 
odotetaan paljon tehoja. Nuori joukkue on varmasti kehittynyt, mutta silti en täysin luota heidän 
kykyihin nousta korkeammille sijoille. Turnauksen taso on noussut kovasti, eikä Nousu ole kuulunut 
ennenkään aivan terävimpään kärkeen, joten tyytyminen sijoille 7-8 on faktaa! 

Seuraa häntä: Matti Alatalo tekee hurjan määrän töitä joukkueensa eteen ja on myös terävä 
viimeistelijä! 

  

Käry 

Pellolaista voimaa edustava Käry pelaa ehkä heikoimmassa lohkossa ja näin ollen selviytyy parhaana 
kolmosena jatkopeleihin. Jatkopeleissä joukkueelle käy kuitenkin kylmät ja kotimatka häämöttää. Joni 
Saukkoriiven ja Jouni Leppäniemen varassa lepäävä joukkue taistelee ja raataa, mutta korkeammille 
sijoille ei valitettavasti ole mahdollisuuksia. Viime vuonna hieman tylyllä tavalla jatkosta pudonnut 
joukkue haastaa isompiaan myös tänä vuonna kiitettävästi. Sijat 7-8 ovat kuitenkin tänä vuonna 
sopiva sijoitus joukkueelle! 

Seuraa häntä: Liikettä, taitoa ja pelisilmää löytyy kun Jouni Leppäniemi astelee parrasvaloihin. Paljon 
lepää tämän miehen harteilla! 

  

Sijat 9-10: 

  

Eki-94 

Hyvin kovassa lohkossa pelaava Eki-94 ei valitettavasti yllä parhaiten kolmosten joukkoon, vaikka 
paikan siellä ehkä ansaitsisikin. Lohkossa on kaksi selvästi parempaa joukkuetta, joten maaliero 
koituu joukkueen kohtaloksi ja lohkon kolmossijastakin tulee hurja taistelu. Juha Heikurainen on 
saanut kasattua kelpo joukkueen, jonka suurimpana hankintana voidaan pitää entistä SBT 
Merikosken miestä, Otto Repoa. Vain yhtenä vuotena mukana ollut Eki saa tuntea kovan turnauksen 
nahoissaan ja sijat 9-10 tulevat varmasti pettymyksenä. 

Seuraa häntä: Salibandy kokemusta joukkueesta löytyy, sillä taitava Otto Repo vahvistaa joukkueen 
rivejä. Hyvän pelisilmän omaava Repo saa suurta vastuuta! 

  

Säihkysääret 

Turnauksen täysin uusi tuttavuus joutui kivenkovaan lohkoon, josta jatkoon ei selviydytä. Joukkue on 
kuuleman mukaan koottu nuorista pelimiehistä, mutta Terriblen ja Levin kokemus on nuorille miehille 
liikaa. Ekin kanssa käydään tiukka taistelu kolmannesta paikasta, mutta maaliero pudottaa joukkueen 
jatkopeleistä. Joukkueesta en muuta osaa sanoa, sillä yhdenkään pelaajan nimeä en etukäteen tiedä. 

  



Sijat 10-12: 

  

Röyttän Karhut 

Pääasiassa Outokummun työntekijöistä koottu kokenut porukka jää turnauksessa nuorten miesten 
jalkoihin ja jää lohkossaan viimeiseksi. Niko Nalli saa laittaa joukkueensa todelliseen iskuun, mikäli 
yhtäkään pistettä turnauksessa halutaan kotiin viemisiksi. Myös yksi turnauksen uusista 
tuttavuuksista, joten sen vuoksi vaikea kertoa joukkueesta enempää. 

  

KRP  

Jukkueen manageri Jukka Hooli passittaa kehään nuoren ja nälkäisen porukan, joka on kuuleman 
mukaan onnistunut viime vuosina hyvin Midnight Cupissa. KRP taistelee tiukasti Käryn ja Luomun 
kanssa jatkopaikasta, mutta ensikertalaisena joutuu tyytymään lohkon jumbosijaan. Joukkueesta on 
erittäin vaikea kertoa mitään, koska ennen en miehiä ole tositoimissa nähnyt ja sen vuoksi sijoitus voi 
olla paljonkin ylempänä. 

 

 
Poro Cupin loppusanat: 

Tänä vuonna Poro Cupissa nähtiin viime vuosista poiketen kaksitoista kovatasoista ja nälkäistä 
joukkuetta, tavoittelemassa himoitusta turnausvoitosta. Turnaus oli jälleen erittäin hyvätasoinen ja 
otteluissa riitti tunnetta ja jännitystä. Finaaliin tiensä selvittivät kokoajan otteitaan parantanut Ravat ja 
vakuuttavasti ottelusta toiseen esiintynyt Team Terrible. Ravat haki finaalista jo historiansa kolmatta 
turnausvoittoa, kun taas Team Terrible jahtasi ensimmäistä mestaruuttaan. Ottelu oli hyvin tasainen ja 
paikat tuntuivat molempien tarkan puolustuspelin ansiosta olevan tiukilla. Varsinaisella peliajalla ei 
nähty yhtään maalia, joten voittajaa lähdettiin hakemaan jatkoajalla. Jatkoajalla Rapojen suureksi 
sankariksi nousi nuori Petteri Uusimäki, jonka sivallus maata pitkin yllätti maskin takana olleen 
Terriblen maalivahdin. Näin ollen Ravat juhli jälleen mestaruutta täysin ansaitusti ja ensi vuodelle 
Terriblen miehille jäi taatusti nälkää niukan tappion jälkeen. 

12. Röyttän Karhut 

Torniosta turnaukseen saapunut oli koottu ilmeisestikin pääasiassa Outokummun työntekijöistä, mutta 
silti kentällä meno oli työtahtia rivakkaampaa. Joukkue taisteli turnauksessa kolme tasaista ottelua ja 
paremmalla onnella muutama pistekin olisi ollut täysin mahdollinen. Maaliero -5 kertookin paljon siitä, 
että kaukana joukkue ei muista ollut. Joukkueen suurimmaksi ongelmaksi tuntui turnauksessa 
muodostuneen maalinteko, sillä kolmessa ottelussa yksi tehty maali ei valitettavasti kovinkaan pitkälle 
riitä. Ensi vuodelle joukkueeseen muutama maalintekijä, niin korkeammat sijat eivät ole enää 
pelkästään haaveissa. 

11. PPPP 

Turnauksen ylivoimaisesti suurinta floppaajaa ei tarvitse kaukaa hakea, sillä niin umpisurkea oli 
järjestäjä joukkueen esitys tällä kertaa. Joukkue onnistui maalinteossa vain kolme kertaa ja omissa 
heilahti peräti 9 kertaa, yksi voitto sentään joukkueen tilille tarttui, mutta 1-6 tappio Sikiöille antaa 
hyvän kuvan joukkueen surkeudesta. PPPP:n esitys oli hävettävän surkea ja koko joukkue tuntui 
vaeltavan unhojen mailla. Edellisissä turnauksissa nähty vauhti ja asenne, tuntuivat puuttuvan täysin 
ja näin ollen puolustuksessa vastustajan miehet olivat kokoajan vapaana. Joukkueen syöttöpeli oli 
luvalla sanoen koko turnauksen heikointa ja kun viimeistelykin ontui, oli tuloksena tylysti kotimatka ja 
toiseksi viimeinen sija. 



10. Eki-94 

Eki aloitti turnauksen loistavalla tavalla, kun SBC Levi kaatui ensimmäisessä ottelussa 2-1, mutta sen 
jälkeen kärsityt kaksi kirvelevää tappiota lähetti Enontekiön miehet lopulta harmittavalle kotimatkalle. 
Maaliero -3 kertoo silti melko hyvistä ja tasaisista otteista. Manageri Juha Heikurainen oli onnistunut 
kasaamaan tasaisen nipun, josta kukaan ei kuitenkaan noussut selvästi esiin, lieneekö juuri tämä 
syynä aikaiseen tippumiseen!? Eki jätti itsestään positiivisen kuvan tulevia turnauksia varten ja 
varmasti tämän vuoden kaksi katkeraa tappiota antaa lisäpotkua tuleville vuosille. 

9. Luomu Teurastajat 

Manageri Teemu Tjäderhane oli saanut kasattua turnaukseen taistelevan joukkueen, mutta silti sen 
voimat eivät riittäneet alkulohkoa pitemmälle. Viimeisessä ottelussa Rapoja vastaan tasapeli olisi 
riittänyt jatkopaikkaan, mutta kirvelevä yhden maalin tappio lähetti Teurastajat etsimään uusia saaliita. 
Joukkueen tilille tarttui alkulohkossa mukaan yksi voitto, maalieron näyttäessä lukemaa -1. Mikael 
Kuusela raatoi lujaa Teurastajien alakerrassa ja hänen panoksensa joukkueelle oli erittäin merkittävä. 
Turnauksessa vain kolme tehtyä maalia, jätti varmasti managerin mietteliääksi ensi vuoden turnausta 
ajatellen, olisikohan kenties maalintekijöitä vapailla markkinoilla!? 

8. Käry 

Toiseksi parhaana kolmosena maalieronsa turvin jatkoon selvinnyt Käry kuului turnauksen positiivisiin 
yllättäjiin. Ensimmäisessä ottelussa kaatui hieman yllättäen Luomu Teurastajat 2-0 ja lopulta tämän 
voiton ansiosta jatkopaikka heltisi. Sen jälkeen joukkue kärsi kaksi tappiota ja jatkopelissä Terrible 
lähetti Käryn kotimatkalle lukemin 4-1. Joni Saukkoriipi nousi joukkueen pelaajista selvimmin esiin, 
kovan asenteensa ja hyvän liikkeensä ansiosta. Joukkue kaipaisi riveihinsä vielä muutaman selkeän 
vahvistuksen, jottei taakka kulkisi liikaa kaksikon Jouni Leppäniemi-Joni Saukkoriipi harteilla. Ensi 
vuodelle joukkue toivottavasti saa kaapattua riveihinsä toivottuja vahvistuksia. 

7. SBC Levi 

Alkulohkostaan tiukkojen vaiheiden jälkeen jatkoon selvinnyt Levi, joutui toteamaan turnauksen kovan 
tason hävittyään ensimmäisessä jatkopelissään Ylläksen Nousulle niukasti 1-0. Levi saapui tänä 
vuonna turnaukseen vain yhdellä joukkueella, mutta riveistä puuttui silti muutamia kovan luokan 
pelimiehiä ja se verottikin liikaa joukkueen peliä. Nousua vastaan ottelu oli erittäin tiukka ja ihan hyvin 
lukemat olisivat voineet olla myöskin toisinpäin. Levin joukkueesta puuttui selkeästi semmoinen 
terävä viimeistely ja maalipaikoille päästyään, joukkue ei ollut tarpeeksi hereillä. Levi toi kumminkin 
jälleen oman mukavan värinsä näihin karkeloihin ja toivottavasti joukkue vaivautuisi paikalle myös 
tulevaisuudessa. 

6. KRP 

Ensikertalaisena turnauksessa mukana ollut KRP selvitti tiensä jatkoon lohkokakkosena. Alkulohkosta 
tilille kertyi kolme pistettä ja jatkopelissä vastaan asettui kivikova Ravat, jonka kanssa alkulohkossa oli 
jo pelattu tasan. Tällä kertaa Ravat eivät kuitenkaan armoa tunteneet, vaan Karungin nuori joukkue 
joutui laulukuoroon lukemin 2-0. Jukka Hooli oli saanut kasaan hyvin taistelevan joukkueen, jolta 
taitoakin löytyi. Nuori joukkue osoitti ensikertalaisena kovuutensa ja oli mukava lisä hyvään 
turnaukseen. Ensi vuonna vuotta kokeneempana, joukkue voi mahdollisesti taistella paikasta neljän 
joukkoon. 

5. Sikiöt 

Alkulohkostaan viidellä pisteellä jatkoon selvinnyt Sikiöt, esitti varsinkin turnauksen alussa todella 
vakuuttavaa peliä. Joukkue esiintyi loistavalla asenteella ja jokaisesta pelaajasta huokui voittamisen 
halu. Ensimmäisessä jatkopelissä joukkueen rentous kuitenkin hieman katosi ja katkera jatkoaika 
tappio Säihkysäärille lukemin 1-0 lähetti Henry Reginan suojatit yllättäen katsomon puolelle. 
Alkulohkosta tuttu terävyys ja rentous, muuttui jatkopelissä väkinäiseksi puurtamiseksi ja kun hyvistä 
paikoista onnistuttiin tuhrimaan, alkoi paine pelaajilla kasvamaan, jonka vuoksi kotimatka sitten 



lopulta häämötti. Sikiöistä jäi tänä vuonna todella hyvä maku ja tämän vuoden erittäin karvas 
tippuminen tuo joukkueen entistä nälkäisempänä ensi vuonna takaisin. 

 
4. Säihkysääret 

Nuori torniolaisryhmä saapui turnaukseen varmasti odottavaisin mielin, sillä joukkue oli ensi kertaa 
mukana. Ensimmäisessä ottelussaan Terrible antoikin miehille oppitunnin, mutta tämän jälkeen 
joukkueen otteet parantuivat ja viimeisestä ottelusta Ekiä vastaan otettu voitto, riitti jatkopaikkaan 
parhaana kolmosena. Jatkopelissä Säihkysääret puolusti koko joukkueen voimin ja hyvän liikkeensä 
ansiosta paikka välierissä oli faktaa. Siellä Terrible kuitenkin koulutti jälleen hieman väsähtäneitä 
nuorukaisia tylyin lukemin. Neljänteen sijaan joukkueen pitää kuitenkin olla tyytyväinen. Säihkysääret 
onnistui muutamissa peleissä pitämään puolustuksensa erittäin tiiviinä, joten se lupaa hyvää 
tulevaisuutta ajatellen. 

3. Ylläksen Nousu 

Ainakin minut täysin yllättänyt Nousu näytti vahvuutensa heti turnauksen alusta lähtien ja loistavan 
joukkuepelinsä ansiosta se selvitti tiensä aina välieriin saakka, jossa lopulta Ravat oli parempia 
jatkoajan jälkeen luvuin 4-3. Ravoille koettu katkera tappio ei ollut ensimmäinen, joten tämä jätti 
varmasti joukkueelle paljon hampaankoloon. Joukkueen selvänä johtohahmona hääri energinen Matti 
Alatalo, joka kuului turnauksen eliittiin. Miehen asenne ja voitonhimo tarttui myös joukkueen muihin 
pelaajiin ja tuntui, kun Nousu olisi kokoajan kasvanut vahvemmaksi joukkueeksi. Oli jälleen pienen 
tauon jälkeen mukava nähdä Ylläksen miehiä tositoimissa ja toivottavasti joukkue on mukana myös 
ensi vuonna. 

2. Team Terrible 

Läpi turnauksen vakuuttavinta peliä esittänyt Terrible raivasi itsensä kohtuu helposti aina finaaliin 
saakka, jossa se törmäsi Rapojen loistavaan puolustukseen ja maalivahtipeliin. Edellisissä otteluissa 
helposti vastustajan maalille rynnineet Jani Pokka ja Antti Mäkikallio joutuivat toteamaan Rapojen 
kovuuden kerta toisensa jälkeen. Terrible esitti ehdottomasti turnauksen yleisöystävällisintä peliä, 
missä pallo liikkui mieheltä toiselle ja loistavia kuvioita päätettiin komeisiin maaleihin. Pokka ja 
Mäkikallio häärivät joukkueen pääarkkitehteinä ja miesten otteita olikin ilo seurata. Joukkue piti myös 
selvästi Rapoja enemmän palloa finaalissa, mutta tiukan puolustuksen murtaminen osoittautui lopulta 
mahdottomaksi. 

1. Ravat 

Kolmas mestaruus putkeen kertoo jotain tämän joukkueen kovuudesta. Jokaisessa ottelussa 
turnauksen aikana joukkue joutui erittäin koville, siitä kertoo kuuden ottelun maaliero +6. Tämä 
maaginen joukkue onnistui silti kääntämään ottelut edukseen ja maalintekopaikoilla joukkue oli 
uskomattoman terävä. Puolustuksessa suurinta roolia piti ehdottomasti Juha-Pekka Uusimäki, johon 
vastustajien hyökkäykset kerta toisensa jälkeen pysähtyivät. Nikolai Sikorski kantoi suurinta vastuuta 
hyökkäyksissä, mutta silti koko joukkueen tasainen panos ratkaisi lopulta joukkueelle mestaruuden. 
Turnauksen parhaiten organisoitu puolustuspeli, hyvä maalivahtipeli ja maalinteko terävyys, siinä 
tämän joukkueen mestaruuden takuu! Onneksi olkoon Ravat, jälleen kerran! 

Tässä vielä loppuun yleisön pyynnöstä turnauksen All-Star kentällinen: 

Matti Alatalo (Nousu) – Jani Pokka (Terrible) – Nikolai Sikorski (Ravat) 

                    Juha-Pekka Uusimäki (Ravat) – Matti Pikkarainen (Terrible) 

Tapani Rautio (Sikiöt) 

 


