
Poro Cup -10  
8.5.2010 

Näin pelataan Poro Cupissa 2010: 
 

päivitetty 23.3.2010 

 16 joukkuetta, 4 lohkoa, jokaisessa lohkossa 4 joukkuetta   

 Jokaisesta lohkosta 2 parasta puolivälieriin jne. 
Peliaika runkosarjassa + puolivälierät 15 min, Välierissä ja Finaalissa 2*10 min 

 

Lohko A Lohko B Lohko C Lohko D 

Ravat Ylläksen Nousu Team Terrible PPPP 

Kuikka LuomuTeurastajat VPK Säihkysääret 

Röyttän Karhut Sikiöt Team TeeVee KRP 

Team Torpedo SBT Moukku Team Crafty SirSi 

 

NRO KLO LOHKO KOTI VS. VIERAS TULOS 

1 9.00 A Ravat - Kuikka 5-2 

2 9.20 A Röyttän Karhut - Team Torpedo 1-1 

3 9.40 D PPPP - Säihkysääret 4-1 

4 10.00 D KRP - SirSi 2-0 

5 10.20 A Ravat - Team Torpedo 3-1 

6 10.40 A Kuikka - Röyttän Karhut 0-3 

7 11.00 D PPPP - SirSi 2-2 

8 11.20 D Säihkysääret - KRP 3-2 

9 11.40 A Röyttän Karhut - Ravat 2-5 

10 12.00 A Team Torpedo - Kuikka 1-2 

11 12.20 D KRP - PPPP 1-4 

12 12.40 D Sirsi - Säihkysääret 1-1 

13 13.00 B Ylläksen Nousu - LuomuTeurastajat 5-0 

14 13.20 B Sikiöt - SBT Moukku 2-2 

15 13.40 C Team Terrible - VPK 3-1 

16 14.00 C Team TeeVee - Team Crafty 1-5 

17 14.20 B Ylläksen Nousu - Sikiöt 1-3 

18 14.40 B LuomuTeurastajat - SBT Moukku 2-6 

19 15.00 C Team Terrible - Team TeeVee 7-0 

20 15.20 C Team Crafty - VPK 2-1 

21 15.40 B SBT Moukku - Ylläksen Nousu 2-1 

22 16.00 B Sikiöt - LuomuTeurastajat 8-2 

23 16.20 C Team Terrible - Team Crafty 3-3 

24 16.40 C VPK - Team TeeVee 1-1 

PUOLIVÄLIERÄT 

25 17.00 A1 - D2 Ravat - Säihkysääret 3-0 

26 17.20 B1 - C2 Sikiöt - Team Crafty 5-0 



27 17.40 C1 - B2 Team Terrible - SBT Moukku 3-1 

28 18.00 D1 - A2 PPPP - Röyttän Karhut 3-0 

VÄLIERÄT (2*10 min) 

29 18.30 25 vs. 26 Ravat - Sikiöt 2-0 

30 19.00 27 vs. 28 Team Terrible - PPPP 6-2 

FINAALI (2*10min) 

31 19.30 Finaali Ravat - Team Terrible 1-0 ja. 

Poro Cupin ennakkoveikkaukset 

  

Edessä on jo viides Poro Cup ja täksi vuodeksi turnaus on karannut aivan käsistä, sillä mukana on jo 
peräti 16 joukkuetta. Turnaukseen saapuu joukkueita Oulusta, Torniosta, Ylitorniolta ja Ylläkseltä, 
joten tämänkin vuoksi turnauksesta on tulossa erittäin mielenkiintoinen. Turnauksesta on tullut yksi 
Ylitornion suurimmista tapahtumista, jos katsellaan osallistujamäärää, sillä mukana on varmasti liki 
160 pelaajaa. Tässä omat ennakkoveikkaukseni tulevasta turnauksesta, käyn ensin läpi hieman 
jokaista lohkoa ja sen jälkeen siirryn jatkopeleihin. 

 
Lohko A  

Ravat 

Turnauksen ylivoimainen dominoija on ollut mukana joka vuosi ja viimeiset kolme vuotta se on 
poistunut turnauksesta pytty mukanaan. Ennakkosuosikista ei tämän suhteen liene epäselvyyttä, 
mutta jo viime vuonna pystyttiin hiukan huomaamaan, että muut joukkueet tuntuvat päässeen 
lähemmäksi. Ravat liikuttaa palloa loistavasti ja nuoret Petteri Uusimäki ja Kalle Jaako ovat viime 
vuosina nousseet joukkueensa avainpelaajiksi. Liike ei aina päätä huimaa, mutta joukkue pelaa 
todella fiksusti ja puolustuspelaaminen on joukkueen avainaseita. Helpohko lohkovoitto tiedossa, sillä 
muista ei vielä ole haastajaksi. 

Seuraa häntä: 

Turnauksen varmasti paras puolustaja, Juha-Pekka Uusimäki pitää Rapojen puolustuksen erittäin 
tiiviinä ja miehen kuntopohja ei petä koskaan. Juoksuvoimaa ja pallovarmuutta löytyy. 

 
Kuikka 

Turnauksesta viime vuonna taukoa pitänyt joukkue, saapuu jälleen mukaan kovalla 
itseluottamuksella. Juho Kurkinen on saanut kasaan hyvän porukan ja joukkueelta voidaankin odottaa 
pirteitä esityksiä. Paljon joukkueen pelistä nojaa hyökkäyskaksikon Juha Uppa ja Olli Kenttälehto 
harteilla ja voidaankin sanoa, että joukkue joko kaatuu tai menestyy miesten mukana. Uskonkin 
Kuikan yllätykseen ja joukkue kairaa itselleen lohkon kakkospaikan tiukkojen pelien jälkeen. 

Seuraa häntä: 

Juha Uppa voi parhaimpina päivinä iskemään palloa verkkoon hurjalla teholla ja miehen huhutaankin 
olevan loistokunnossa, joten Kuikka odottaa mieheltä paljon. 

Röyttän Karhut 

Viime vuoden turnausjumbo piti jokaista vastustajaansa tiukilla, mutta joutui poistumaan häviäjänä 
jokaisesta. Joukkueen otteet parantuivat kokoajan, joten tänä vuonna vuoden kokeneempana on 



edessä myös ensimmäinen voitto. Yksi turnauksen taistelevimmista joukkueista pelaa tiivistä 
puolustuspeliä, mutta hyökkäyksestä ei viime vuonna tuntunut löytyvän tehoja millään. Jos hyökkäys 
onnistuu siis paremmin, voi joukkue olla erittäin yllätyksellinen. Kaataa Team Torpedon, mutta niukat 
tappiot Kuikalle ja Ravoille tiputtaa joukkueen jatkosta. 

Seuraa häntä: 

Niklas Nalli omistaa turnauksen tyylikkäimmät lasit ja mies taistelee hullun lailla. Raataa pelistä 
toiseen ja on joukkueen taisteluilmeen ruumiillistuma. 

Team Torpedo 

Nuori ja nälkäinen Torpedo lähtee turnaukseen jälleen taistelemaan ja joukkueen 
menestysmahdollisuudet riippuvat pitkälti siitä, että saadaanko Juuso Kräkin houkuteltua mukaan 
joukkueen riveihin. Suurehkoja menestyspaineita ei joukkueella takuulla ole ja se jättääkin oman 
yllätysmomenttinsa. Torpedo riistää ja raataa, mutta se ei valitettavasti tuo joukkueelle yhtään voittoa, 
mikäli sitten maalinsuulla pelaava Karim Ammouri ole täysin liekeissä!? 

Seuraa häntä: 

Juuso Kräkin on pelatessaan selvästi joukkueen kirkkain tähti ja miehen laukaus on todella 
vaarallinen. Pystyy yksin pitämään joukkueen otteluissa mukana.  

Lohko B 

SBT Moukku 

Oulun lahja salibandylle on turnauksessa mukana ensimmäistä kertaa ja nousee minun silmissäni 
suoraan ennakkosuosikkien joukkoon. Joukkue on koottu pääasiassa SBT Merikosken edustuksen ja 
heidän kakkosjoukkueensa pelaajista, joten pelituntuma on kohdillaan. Maalinsuulta löytyy OLS:in 
liigajoukkueen kakkosmaalivahti, joten sekin puoli on kovassa tikissä. Pallovarmuutta ja taitoa löytyy 
varmasti todella paljon ja on takuulla vaarallinen joukkue. Uskon suoraan lohkovoittoon puhtaalla 
pelillä. 

Seuraa häntä: 

Eetu Vehanen on varmasti yksi turnauksen parhaimmista pelaajista, jos ei jopa paras. Pelaa SBT 
Merikosken riveissä kakkosdivisioonaa ja on siellä yksi sarjan parhaista pelaajista, siitä kertovat 
maagiset tehot 12 ottelussa 29 pistettä (16+13). 

Ylläksen Nousu 

Turnauksen yksi liikkuvimmista porukoista kuuluu jälleen turnauksen suosikkeihin ja viime vuosien 
hyvät otteet nostavat joukkueen statusta. Joukkue ei koskaan anna tippaakaan periksi ja jokainen 
mies antaa takuulla kaikkensa. Yhteispeli sujuu ja joukkueen otteista huomaa, että ennenkin on 
samalla porukalla pelattu yhdessä. Nälkää riittää ja se tulee näkymään suurena peli-ilona, sillä 
Ylläkseltä asti ei ole tultu häviämään. Ei kuitenkaan riitä aivan lohkovoittoon, mutta kakkossijaan 
joukkueen otteet riittävät. 

Seuraa häntä: 

Aleksi Lehtonen tykkää pitää palloa ja mieheltä löytyykin siihen taitoa. Kuuluu tasaisen porukan 
luottopelaajiin. 

Sikiöt  



Viime vuonna loistavia otteita alkulohkossa esittänyt joukkue, sortui surkeaan peliin jatkopelissä ja 
lähti laulukuoroon. Tänä vuonna nälkää on varmasti lisää, mutta valitettavasti huono arpaonni vei 
joukkueen kuolemanlohkoon, jossa jatkoon pääsy vaatii nappisuoritusta. Joukkueesta löytyy taitavia 
pelaajia ja pallo liikkuu hyvin, mutta riittääkö se kumminkaan erittäin liikkuvaa Nousua vastaan, en 
jaksa siihen uskoa. Vie jumbokamppailun Luomua vastaan, mutta se ei millään riitä jatkopaikkaan. 

Seuraa häntä: 

Antti Vestolan harteilla on paljon Sikiöiden puolustuspelaamisesta ja mies kantaa varmasti vastuunsa 
kunnialla. 

Luomuteurastajat 

Teemu Tjäderhane on joukkueen managerina tehnyt hyvää työtä joukkueen eteen jo vuosien ajan ja 
esitykset ovat parantuneet vuosi vuodelta. Joukkueesta löytyy taitavia yksilöitä, jotka on saatu 
pelaamaan hyvin joukkueen eteen. Yhteispeli on parantunut siis huimasti, mutta Sikiöiden tavoin 
kärsii liikaa kuolemanlohkosta ja jää valitettavasti jatkopelien ulkopuolelle. Kokee kolme niukkaa 
tappiota ja poistuu pettyneenä katsomon puolelle. 

Seuraa häntä: 

Aleksi Väliaho on yksi turnauksen varmimpia viimeistelijöitä, jota vastustajien kannattaa pitää 
tarkkaan. Mies ei tarvitse paljon tilaa vaan käyttää hyvää laukaustaan tehokkaasti hyväkseen  

Lohko C 

Team Terrible 

Lohkon ylivoimainen suosikki ja samalla myös jälleen turnauksen yksi voittajasuosikeista. Loistavaa 
yhteispeliä esittävä Terrible on turnauksen ehkäpä tasaisin joukkue, josta ei vapaa matkustajia löydy. 
Kirkkaimmat tähdet Jani Pokka ja Antti Mäkikallio pystyvät kahdestaan tekemään loistavia 
yhdistelmiä, mutta joukkue ei todellakaan vain ole heidän varassaan. Pallo ja miehet tulevat 
liikkumaan ja muut joukkueet tulevat jälleen olemaan ihmeissään, nyt on vaarallinen joukkue irti! 

Seuraa häntä: 

Jari Svenn on yksi turnauksen vahvimmista pelaajista, jolta löytyy taitoa, juoksuvoimaa ja laukauskin 
on kohdallaan. 

Team Crafty 

Jyrki Veijo tuo suojattinsa Oulusta mukaan tiukkaan taisteluun. Joukkue on harjoitellut tiiviisti yhdessä 
ja sen vuoksi nousee lohkon kakkossuosikiksi. Lohkon kahdesta muusta joukkueesta on vaikea 
lähteä sen tarkemmin sanomaan ja senkin vuoksi Crafty on minun ajatuksissani vahvoilla. Joukkue 
saapuu kovalla yhteishengellä ja taisteluilmeellä, joten kakkospaikka irtoaa kahdella tiukalla voitolla. 

Seuraa häntä: 

Jyrki Veijo osaa pelata sopivasti huumorilla ja isokokoiseksi mieheksi löytyy paljon taitoa. 

VPK 

Saa nähdä pystyykö VPK sammuttamaan muiden lohkon joukkueiden liekit, sillä jatkoonpääsy vaatii 
joukkueelta taitojen ylärajoilla pelaamista. Joukkueesta minulla ei varsinaisesti hirveästi ole tietoa, 
mutta uskon kumminkin, että taistelutahtoa löytyy, mutta se ei jatkoon valitettavasti riitä. 



Seuraa häntä: 

Turnauksen kovakuntoisin mies Jussi Herttuala juoksee muilta jalat alta, sillä mies on varmasti ainoa 
maratoonari. 

Team TeeVee 

Tarmo Salmela johdattaa suojattinsa ensimmäistä kertaa mukaan, mutta sen enempää en 
joukkueesta tiedä, joten en viitsi sitten alkaa spekuloimaankaan. Kertokaa ihmeessä, jos joku tietää 
joukkueesta enemmän? 

Lohko D 

Säihkysääret 

Tiivis pakka, nuorta verta ja hyvä liike, siinä tämän lohkon suosikin kuvausta. Viime vuonna yllätti 
kaikki nousemalla turnauksen neljänneksi ja tänä vuonna joukkue janoaa taatusti lisää menestystä. 
Pystyy tarvittaessa pelaamaan hyvällä sumputustaktiikalla, jolla voidaan menestystä lähteä 
hakemaan. Vie kaikki ottelut lohkossa nimiinsä ja etenee jatkoon lohkovoittajana. Yksittäistä pelaajaa 
en joukkueesta pysty nimeämään, sillä en miesten nimiä tiedä. 

Peräpohjolan Poropojat 

Viime vuoden totaalinen floppaus on jättänyt turnausjärjestäjille älyttömän määrän nälkää ja 
joukkueen on laitettava kaikkensa peliin, jotta toista floppausta ei tulla näkemään. Pystyy tarvittaessa 
esittämään erittäin liikkuvaa peliä ja se ase onkin nyt kaivettava esiin. Ilman liikkuvaa peliä 
joukkueella ei ole minkäänlaista saumaa jatkoon, mutta nyt kumminkin uskon sen liikkuvuuden 
löytyvän ja jatkopaikka irtoaa lohkon kakkospaikalla. 

Seuraa häntä: 

Joonas Rautio on koko vuoden pelannut Espoossa salibandya, joten miehen vire on varmasti 
kohdallaan. Loistavaa laukausta ja taitavia käsiä tarvitaan. 

KRP 

Viime vuonna erittäin pirteästi esiintynyt KRP voi pistää pakkaa sekaisin lohkossa ja se voi hyvän 
liikkeensä ja järkevän pelitapansa ansiosta yllättää kaikki. Jukka Hooli tietää jo viime vuoden 
perusteella miten turnauksessa on hyvä pelata ja vuoden kokemus auttaa varmasti. Usko omiin on 
silti kova ja sen vuoksi uskon, että KRP joutuu tällä kertaa jäämään jatkopeleistä pois. Säihkysääret 
vie torniolaisten keskinäisen pelin ja tämä koituu lopulta kohtaloksi. 

Seuraa häntä: 

Jukka Hooli tuo joukkueelleen sopivasti voimaa ja kovuutta, mutta silti mieheltä ei taitoa puutu. Laittaa 
joukkueen varmasti hyvään iskuun. 

SirSi 

Sirkkakosken miehet eivät ole turnauksessa vielä koskaan menestystä saavuttaneet ja sen vuoksi 
joukkueen mahdollisuuksia ennakkoon on turha povailla liian koviksi. Viime vuonna koki KRP:lle 6-1 
tappion ja nyt ollaan jälleen samassa lohkossa. Joukkueen nimi on vaihtunut ja mukaan on kuulemma 
saatu hyvätasoinen maalivahti, joka tietenkin nostaa joukkueen itseluottamusta. Virtuoosimainen Joni 
Saukkoriipi saa hyvin taustatukea Jouni Leppäniemeltä ja miesten harteille kasataan suuret 
odotukset. Joukkueen peli ei kumminkaan riitä jatkoon ja jumbopaikka on faktaa, yllätysmahdollisuus 
toki löytyy, mutta se vaatisi uskomattomia suorituksia duo Saukkoriipi-Leppäniemeltä. 



Seuraa häntä: 

Jouni Leppäniemi pystyy nopeudellaan aiheuttamaan harmaita hiuksia vastustajilleen ja osaa myös 
laittaa palloa verkkoon. 

Puolivälierät 

A1 vs. D2 

Ravat vs. Peräpohjolan Poropojat 

Hegemonia kamppailu, jossa veriviholliset jälleen kohtaavat. Ravat on melkein joka kerta 
osoittautunut paremmaksi, eikä tämä kamppailu tee siihen minkäänlaista poikkeusta. Rapojen 
loistava puolustuspelaaminen ja pallon liikuttelu on Poropojille liian pahaa myrkkyä. Kamppailusta 
uskon kumminkin tulevan erittäin tiukka, mutta vähämaalinen, joka lopulta kääntyy Rapojen yhden 
maalin voittoon. 

  

B1 vs. C2 

SBT Moukku vs. Team Crafty 

Moukku tulee huimalla itseluottamuksella kuolemanlohkon voitettuaan ja jyrää pahasti yli 
vastustajansa. Tasoero tulee selvästi esiin tässä otteluparissa ja kokeneempi Moukku näyttää 
Craftylle kuinka palloa liikutetaan ”ammattilaisten” tapaan. En usko mitenkään, että Crafty pystyisi 
edes haastamaan vastustajaansa. 

C1 vs. B2 

Team Terrible vs. Ylläksen Nousu 

Kaksi loistavaa joukkuetta asettuvat valitettavasti vastakkain jo tässä vaiheessa ja odotettavissa on 
loistava kamppailu. Terrible osoittaa kumminkin omistavansa kovemman materiaalin ja 
kokeneempana porukkana lähettää nuoruuden innolla taistelevan Ylläksen Nousun laulukuoroon. 
Selvää peliä en usko tästä missään nimessä tulevan, sillä Ylläksen kova liike saa jokaisen joukkueen 
vaikeuksiin, mutta Terriblen pystyy kumminkin liikuttamaan palloa sen verran hyvin, että se pystyy 
avaamaan Nousun pakkaa ja iskemään oikeisiin rakoihin. 

  

D1 vs. A2 

Säihkysääret vs. Kuikka 

Tästäkin otteluparista tulossa taatusti jännittävä kamppailu, jossa kumpikaan ei anna mitään 
ilmaiseksi. Säihkysääret pystyvät kumminkin paremman liikkeensä ansiosta ajamaan Kuikan ahtaalle 
ja viemään näin himoitun välieräpaikan itselleen. Kuikka ei todellakaan päästä Säihkysääriä helpolla 
ja varsinkin, jos duo Uppa-Kenttälehto on iskussa, voi ottelu jopa kääntyä Kuikalle. Uskon kumminkin 
vahvasti Säihkysääriin, heidän viimevuotisten esitysten peruusteella. 

  

Välierät 

  



Ravat vs. SBT Moukku 

Huikea välieräkamppailu on tiedossa, kun viime vuoden mestari saa Oululaiset vastaansa. Ravat 
pyrkii puolustamaan hullun lailla ja satsaamaan nopeisiin vastahyökkäyksiin, kun taas Moukku pyrkii 
pitämään enemmän palloa ja hakemaan rakennetuilla kuvioillaan hyviä maalipaikkoja. Moukku 
onnistuukin tehtävässään ja lähettää Ravat ensimmäistä kertaa Poro Cupin historiassa pois 
finaaleista. Moukun ns. ”ammattilaiset” Merikosken ykkösjoukkueesta nousevat ratkaisurooliin. 

Team Terrible vs. Säihkysääret 

Säihkysäärien voimat pääsevät valitettavasti tässä otteluparissa loppumaan ja viime vuoden tapaan 
Terrible onnistuu viemään helpohkosti finaalipaikan itselleen. Viime vuoden kohtaamiset joukkueiden 
välillä menivät Terriblelle luvuin 6-0 ja 4-1, joten se kertoo, että Säihkysääret sopii vastustajana 
Terriblelle. Terrible tulee pitämään palloa todella paljon ja joukkueen rauhallinen pelitapa tuottaa 
vaikeuksia Säihkysäärille. Säihkysäärien ainoana mahdollisuutena on todellinen maalinedussumppu, 
mutta en usko senkään silti oikein auttavan. Terrible siis finaaliin! 

El Grande Finale 

Team Terrible vs. SBT Moukku 

Todella kovatasoinen finaali, jossa kaksi erittäin taitavaa joukkuetta asettuvat vastakkain. Molemmista 
joukkueista löytyy pelaajia, joilla on tänä vuonna kokemusta 2.divari tasolta ja muillakin pelaajilla 
pallotuntuma on hyvällä mallilla. Molemmat joukkueet haluavat pitää palloa, joten luvassa on hienoa 
peliä, jossa kumpikaan joukkue ei varmasti lähde peruuttelemaan. Se joukkue, joka malttaa puolustaa 
tarkemmin tulee olemaan todella vahvoilla tässä finaalissa, sillä uskon, että molemmat joukkueet 
haluavat hyökätä erittäin paljon. Finaaliparin voittajaa on todella vaikea lähteä veikkaamaan, mutta jos 
nyt jotain pitää mennä heittämään, niin sanotaan, että eka kertaa mukana ja saman tien mestaruus eli 
voittaja on SBT Moukku. Peli kaatuu Terriblen paineisiin, sillä joukkue oli jo viime vuonna finaalissa ja 
silloin häviäjän roolissa. 

Laittakaahan nyt myös omia veikkauksianne kehiin, sillä nämähän ovat vain minun arvioni. 

Väiski kiittää ja kumartaa ja odottelee jo innolla turnausta! 

 


