
Poro Cup -11  
16.4.2011 

 
Näin pelataan Poro Cupissa 2011: 

 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 

 Pelaajalista toimitetaan 30 min ennen ensimmäistä peliä toimitsijoille! 

 Jokaista peliä ennen maksetaan tuomarimaksu, joka on 2€ per joukkue! 

 

 
Alkusarjassa 

Lohko A V T H P 
M
E 

Lohko B V T H P 
M
E 

Lohko 
C 

V T H P 
M
E 

Lohko 
D 

V T H P 
M
E 

Ravat 3 0 0 6 
11
-3 

LOPS 3 0 0 6 
12
-2 

Sikiöt 2 1 0 5 
5-
3 

SBT 
Moukk

u 
3 0 0 6 

17
-4 

Säihkysääre
t 

2 0 1 4 
4-
2 

Team Terrible 1 1 0 3 
9-
4 

Ylläkse
n 

Nousu 
2 0 1 4 

8-
3 

PPPP 2 0 1 4 
9-
8 

K & R 1 0 2 2 
2-
5 

LuomuTeurastaj
at 

1 0 2 2 
6-
18 

SirSi 1 1 1 3 
5-
7 

Fc 
Mättö 

1 0 2 2 
4-
11 

Kuikka 0 0 3 0 
2-
7 

Röyttän Karhut 0 1 2 1 
4-
7 

Kojamo 
SB 

0 0 3 0 
5-
9 

Red 
Stars 

0 0 3 0 
2-
9 

  

NRO KLO LOHKO KOTI VS. VIERAS TULOS 

1 9.00 A Ravat - Kauniit & Rohkeat 3-1 

2 9.20 A Kuikka - Säihkysääret 0-1 

3 9.40 D PPPP - Red Stars 2-1 

4 10.00 D Fc Mättö - SBT Moukku 1-6 

5 10.20 A Kuikka - Ravat 1-6 

6 10.40 A Säihkysääret - Kauniit & Rohkeat 2-0 

7 11.00 D Fc Mättö - PPPP 0-4 

8 11.20 D SBT Moukku - Red Stars 4-0 

9 11.40 A Ravat - Säihkysääret 2-1 

10 12.00 A Kauniit & Rohkeat - Kuikka 1-0 

11 12.20 D PPPP - SBT Moukku 3-7 

12 12.40 D Red Stars - Fc Mättö 1-3 

13 13.00 B Team Terrible - Röyttän Karhu 1-1 

14 13.20 B LOPS - LuomuTeurastajat 8-1 

15 13.40 C Sikiöt - SirSi 1-1 

16 14.00 C Kojamo SB - Ylläksen Nousu 1-3 



17 14.20 B LOPS - Team Terrible 2-0 

18 14.40 B LuomuTeurastajat - Röyttän Karhu 4-2 

19 15.00 C SirSi - Ylläksen Nousu 0-4 

20 15.20 C Sikiöt - Kojamo SB 2-1 

21 15.40 B Team Terrible - LuomuTeurastajat 8-1 

22 16.00 B Röyttän Karhu - LOPS 1-2 

23 16.20 C Ylläksen Nousu - Sikiöt 1-2 

24 16.40 C SirSi - Kojamo SB 4-3 

PUOLIVÄLIERÄT 

25 17.00 A1 - D2 Ravat - PPPP 3-2 rl. 

26 17.20 B1 - C2 LOPS - Ylläksen Nousu 4-0 

27 17.40 C1 - B2 Sikiöt - Team Terrible 1-5 

28 18.00 D1 - A2 SBT Moukku - Säihkysääret 3-2 rl. 

VÄLIERÄT (2*10 min) 

29 18.30 25 vs. 27 Ravat - Team Terrible 3-2 

30 19.00 26 vs. 28 LOPS - SBT Moukku 7-3 

FINAALI (2*10min) 

31 19.30 Finaali Ravat - LOPS 3-5 

Lopulliset sijoitukset 

Sij. Joukkue O P ME Sijoitus Joukkue O P ME 

1. LOPS 6 12 28-8 9. SirSi 3 3 5-7 

2. Ravat 6 10 
20-
12 

10. Kauniit & Rohkeat 3 2 2-5 

3. SBT Moukku 5 8 
23-
14 

11. Fc Mättö 3 2 
4-
11 

4. Team Terrible 5 5 17-7 12. LuomuTeurastajat 3 2 
6-
18 

5. Sikiöt 4 5 6-8 13. Röyttän Karhut 3 1 4-7 

6. 
Ylläksen 
Nousu 

4 4 8-7 14. Kojamo SB 3 0 5-9 

7. Säihkysääret 4 4 6-5 15. Kuikka 3 0 2-5 

8. PPPP 4 4 
11-
11 

16. Red Stars 3 0 2-7 

  

TOP 4 Pistepörssi 

Pelaaja Joukkue Maalit Syötöt Pisteet 

Juha Uusitalo #18 LOPS 8 7 15 

Tapio Ala-rautalahti #2 LOPS 9 5 14 

Jani Raitanen #11 LOPS 5 8 13 

Markus Kuusela #1 Ravat 5 7 12 

  
 

Poro Cupin ennakkoveikkaukset 

  



Jo järjestyksessään kuudes Poro Cup pelataan tulevana lauantaina ja mukaan on jo toistamiseen 
saatu 16 joukkuetta. On ollut mukavaa huomata, kuinka moni joukkue on ottanut turnauksen jo 
perinteekseen ja näin tuttuja pelaajia nähdään jälleen paljon. Mukana on uusiakin joukkueita, joten 
ennakkoveikkauksien teko vaikeutuu hieman. Tässä nämä odotetut veikkaukset nyt kuitenkin tulevat! 
  
LOHKO A 
  
Ravat 
  
Jo neljä turnausta putkeen voittanut Ravat kuuluu vuodesta toiseen ennakkosuosikkeihin ja miksei 
kuuluisi myös tänä vuonna. Joukkue on säilyttänyt saman kokoonpanonsa ja tulee olemaan todella 
vaarallinen vastustaja jokaiselle. Rapojen uskomaton puolustuspelaaminen ja tehokas viimeistely vie 
joukkueen jälleen helposti lohkovoittajana jatkoon! 
  
Seuraa häntä: 
  
Turnauksen taitavimpiin pelaajiin kuuluva Markus Kuusela osaa viihdyttää sekä yleisöä että 
pelikavereitaan ja miehen asenne on huippuluokkaa. Pystyy henkilökohtaisella panoksellaan 
ratkomaan pelejä ja tulee olemaan jälleen tärkeä palanen joukkueen menestyksessä! 
  
Säihkysääret 
  

Tasainen torniolais-porukka pääsi viime vuonna alkulohkosta jatkoon, mutta sen jälkeen Ravat tiputti 
joukkueen jatkosta. Joukkue haluaa varmasti tänä vuonna mennä pidemmälle ja mukana nähdään 
nälkäinen Säihkysääret. Kuikka ei yleensä ole parhaimmillaan ensimmäisessä ottelussaan ja näin 
Säihkysääret kiittää ja nappaa itselleen lohkon kakkospaikan. Seuraa häntä osio saa jäädä tyhjäksi, 
sillä joukkueen pelaajistoa en nimeltä tunne. 
  
Kuikka 
  

Liitääkö Kuikka vai katkeaako siivet jo ennen lentoon lähtöä, siinä jokavuotinen kysymys tämän 
joukkueen kohdalla. Pystyy pelaamaan korkealla tasolla, mutta myös pohjanoteerauksia on nähty ja 
viimevuotiset esitykset eivät vakuuttaneet. Joukkueen peli ei perustu hurjaan vauhtiin vaan 
ennemminkin kovaan yhteishenkeen. Melko kova lohko koituu lopulta Kuikan kohtaloksi ja joukkue jää 
3.sijan myötä ulos jatkopeleistä. 
  
Seuraa häntä: 
  

Sakari Rahtu kuuluu turnauksen kovakuntoisimpiin raatajiin ja mies ei luovuta missään vaiheessa. 
Kova liike ja yritteliäisyys ovat Rahdun parhaimpia aseita. 
  
Kauniit & Rohkeat 

  
Kimmo Holsterin kokoama porukka saapuu turnaukseen melko vähäisellä turnauskokemuksella. 
Joukkue ei ainakaan tule kaatumaan yrittämisen tai asenteen puutteeseen, sillä halu voittaa pelejä on 
kova. Taitopuolella joukkue kuitenkin on muita lohkon joukkueita hieman perässä ja näin ollen pelit 
loppuvat alkulohkoon. 
  
Seuraa häntä: 
  

Kimmo Holster kuuluu joukkueensa luottopelaajiin ja onnistumisia tarvitaan, mikäli joukkue haluaa 
edes taistella jatkopaikoista. 
  
LOHKO B 
  
Team Terrible 
  
Kaksi vuotta putkeen turnauksen kakkonen ja nytkin joukkue saapuu turnaukseen kovalla 
kokoonpanolla. On varmasti yksi turnauksen suosikeista ja sen vuoksi en uskokaan, että yksikään 



alkulohkon vastustajista antaa edes kunnollista vastusta. Joukkueesta löytyy paljon pallollista taitoa 
sekä hyvä sekoitus juoksuvoimaa ja rauhallisuutta. Heittämällä alkulohkosta jatkoon. 
  
Seuraa häntä: 
  
Joukkueen maalilla nähdään todellista taitoa, kun Sastamolo Kingsin ykkösmokke Seppo Forsman 
saapuu mukaan. Sastamolon kotisivujen mukaan mies häikäisee tasaisuudellaan ja sitä voittava 
joukkue juuri tarvitseekin. 
  
Luomuteurastajat 
  
Manageri Tjäderhane on saanut joukkueeseen mukaan Juuso Kräkinin ja Aleksi Väliahon, joten 
joukkue on löytänyt itselleen kaksi todella tärkeää palasta. Joukkueen otteet ovat vuosi vuodelta 
parantuneet ja nyt joukkueella on loistavat mahdollisuudet edetä jatkopeleihin. Hyvä viimeistelytaito 
on joukkueen suurin vahvuus ja sillä voidaan mennä pitkälle. Lohkon kakkossija ja jatkopelit 
odottavat. 
  
Seuraa häntä: 
  
Aleksi Väliaho omaa loistavan laukauksen ja mies viimeistelee hyvällä prosentilla. Todella tärkeä 
palanen Luomujen joukkueessa. 
  
Röyttän Karhut 
  

Yksi turnauksen parhaimmin asennoituneista porukoista satsaa kovaan liikkeeseen ja 
periksiantamattomuuteen. Viime vuonna joukkueen taistelu riitti jatkopaikkaan ja tänäkin vuonna 
taistelu menee tiukaksi. Uskon kumminkin Luomujen pallollisen pelaamisen olevan liikaa Karhuille, 
joten tänä vuonna jatkopaikka jää haaveeksi. 
  
Seuraa häntä: 
  
Pienikokoinen Mika Hiltula on vaikea kohdattava jokaiselle vastustajalle, sillä miehen juoksukunto ja 
asenne ovat ihailtavalla tasolla. Raataa viimeiseen asti ja antaa energiaa myös muille 
joukkuekavereille. 
  
LOPS 
  
Jani Tuovila on tämän joukkueen taustalla ja ilmeisesti mukana nähdään opettajataustaisia pelaajia. 
Enempää tietoa minulla ei joukkueesta ole ja sen vuoksi arvioiminen on hyvin vaikeaa. Kovassa 
lohkossa jatkoon pääseminen vaatii varmasti aika kovaa venymistä. 
  
LOHKO C 
  
Ylläksen Nousu 
  
Turnauksen monivuotinen kävijä saa aina kasaan kilpailukykyisen joukkueen. Joukkueesta löytyy 
paljon pallollista taitoa ja liikettä, joten vastustajien pitää olla hereillä tämän joukkueen tullessa 
vastaan. Turnauksen melko varmasti selkeimmällä pelisysteemillä pelaava joukkue voi parhaimmassa 
tapauksessa venyä todella pitkälle ja ainakin alkulohkosta se selviää lohkovoittajana jatkoon. 
  
Seuraa häntä: 
  

Olli Vapa tykkää pitää paljon palloa ja mieheltä löytyykin siihen riittävästi taitoa. Yksi tärkeä palanen 
Nousun tasaisessa ryhmityksessä! 
  
Sikiöt 
  
Henry Regina johdattaa kentälle erittäin yllätysvalmiin joukkueen, joka nähtiin viime vuonna jo 
välierissä ja tänäkin vuonna mahdollisuudet on pitkälle. Joukkueesta löytyy paljon pallollista taitoa 



sekä suurta voitonhimoa. Tällaisissa turnauksissa asenteella on suurta merkitystä ja se johdattaakin 
Sikiöt jälleen jatkoon, mutta Nousulle tulee niukka tappio. 
  
Seuraa häntä: 
  
Kovassa juoksukunnossa oleva Henry Regina osoittaa esimerkkiä muille joukkuekavereilleen ja 
mieheltä löytyy sekä pallollista taitoa että taistelutahtoa. 
  
Kojamo SB 
  

Turnauksen ensikertalainen on pelannut tänä vuonna vitosdivarissa, mutta menestys on ollut 
keskinkertaista. Joukkueen pelituntuma on kuitenkin kohdallaan ja tämä voi yllättää monet 
vastustajat. Muuta tietoa minulla ei joukkueesta ole ja sen vuoksi arvioiminen on vaikeaa. 
Pelaajistostakaan ei ole tietoa, joten seuraa häntä osio jää tyhjäksi. 
  
SirSi 
  
Joukkue koki pahan menetyksen, kun Joni Saukkoriipi jättäytyi turnauksesta pois. Kevyehköllä 
materiaalilla liikenteessä oleva SirSi pelasi viime vuonna kaksi tasuria, mutta tänä vuonna joukkue 
joutuu poistumaan paikalta ilman yhtään pistettä. Pieni yllätysmahdollisuus on, mutta se vaatii 
viimeistelyyn huimaa tehoa ja ”norjamaista” puolustusmuuria. 
  
Seuraa häntä: 
  

Jouni Leppäniemi kuuluu turnauksen sähäkäimpiin pelaajiin ja mieheltä vaaditaankin todellista 
onnistumista, mikäli joukkue haluaa pitää pelit tiukkana. Nopea ja taitava pelaaja aiheuttaa kumminkin 
pelkästään omalla panoksella harmaita hiuksia vastustajilleen. 
  
LOHKO D 
  
SBT Moukku 
  

Yksi turnauksen varmasti taitavimmista joukkueista, josta löytyy jälleen SBT Merikosken pelimiehiä. 
Nuori porukka satsaa hyvään pallonliikutteluun ja taitavaan pelityyliin, mutta viime vuonna turnauksen 
”sähly” säännöt koituivat joukkueen kohtaloksi ja tie päättyi ensimmäisen jatkopelin jälkeen. Uskon 
tänäkin vuonna lohkovoittoon ja vähintään välieriin pääsyyn. 
  
Seuraa häntä: 
  
Mikko Saarnio paukutti Merikosken riveissä 2-divisioonassa 12 ottelussa tehot 6+19=25 ja voitti koko 
sarjan syöttöpörssin. Omaa huikean pelisilmän ja onnistumisia on odotettavissa! 
  
Peräpohjolan Poropojat 
  

Järjestävä joukkue ylsi viime vuonna välieriin saakka, mutta silloin tuli noutaja. Nytkin saumat 
kohtalaiseen menestykseen löytyy, mutta siihen ne sitten jäävätkin. Joukkueesta löytyy kohtalaisesti 
taitoa ja juoksuvoimaa, mutta yhteispelaaminen on viime turnauksissa ollut heikolla tasolla. Uskon 
kumminkin lohkon kakkospaikkaan. 
  
Seuraa häntä: 
  
Aki Pietsalo pystyy parhaimpina päivinä ratkomaan yksin pelejä, mutta paljon riippuu miehen sen 
hetkisestä asenteesta. Taitava pelaaja, jolta voi jälleen odottaa yllättäviä ratkaisuja! 
  
FC Mättö 
  

Turnauksen ainoa kemiläisjoukkue saapuu mukaan ensikertalaisena ja sen vuoksi odotuksia on 
vaikea asettaa kovinkaan korkealle. Joukkue on pelannut eri harrastesarjoissa ja turnauksissa, joten 
kokemusta löytyy. Joukkueesta ei muuten ole suuremmin tietoa, mutta kokemus kääntää pelin Red 
Starsia vastaan ja näin ollen tuloksena lohkon 3.sija. 



  
Red Stars 
  
Pellon kiekkomiehet päättivät lähteä tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukaan Poro Cuppiin, joten 
tästäkään joukkueesta ei liiemmin tietoa allekirjoittaneella ole. En kuitenkaan usko, että joukkueella 
olisi mahdollisuuksia taistella jatkopaikasta, mutta yllätysmahdollisuus toki on olemassa. Joukkueen 
nuoriketju vastaa liikkeestä ja kokeneempi kaarti rauhoittaa peliä, mutta tällä kertaa se ei vain 
yksinkertaisesti riitä jatkoon. 
  
Seuraa häntä: 
  
Jouni Leppäniemen veljenä paremmin tunnettu Teemu tykkää rakennella peliä, mutta maalintekokin 
onnistuu. Jaksaa liikkua ja tehdä töitä! 
  
  
PUOLIVÄLIERÄT 

  
A1 vs. D2 

  
Ravat vs. Peräpohjolan Poropojat 
  
Verivihollisten on aika jälleen kohdata, enkä enää edes muista peliä, jossa Poropojat olisivat voittoon 
pystyneet. Henkisen yliotteen omaava Ravat pistää puolustuksensa tukkoon ja iskee paikoistaan 
tehokkaasti ja lähettää näin ollen Poropojat kohti laulukuoroa. Markus Kuuselan ja Pekka Jaakon 
panos näissä otteluissa nousee entisestään. 
  
B1 vs. C2 
  
Team Terrible vs. Sikiöt 
  
Kova puolivälierä on tässäkin edessä, mutta silti ennakkosuosikista ei liene epäselvyyttä. Team 
Terriblen vahva nippu on kova pala purtavaksi jokaiselle joukkueelle ja ainakaan Sikiöiltä ei löydy 
aseita heidän kaatamiseen. Terriblen taito ja tasaisempi nippu kääntää pelin lopulta joukkueen nimiin 
ja matka kohti välieriä voi alkaa. 
  
C1 vs. B2 
  
Ylläksen Nousu vs. Luomuteurastajat 
  
Kaikista tasaisin pari nähdään tässä ja ennakkosuosikkia ei ole. Se joukkue kumpi jaksaa puolustaa 
maltillisemmin on vahvoilla ja uskon, että peli ratkeaa yhden maalin eroon. Jotenkin itselläni vain on 
semmoinen kutina, että Luomu yllättää ennakkoluulottomuudellaan monet ja painaa tästä parista 
jatkoon kohti välieriä. Ratkaisu nähdään pelin loppupuolella Juuso Kräkinin toimesta! 
  
D1 vs. A2 
  
SBT Moukku vs. Säihkysääret 
  

Tässäkään parissa ei ennakkosuosikkia tarvitse kauan miettiä, sillä sen verran paremmalla 
materiaalilla Moukku on liikenteessä. Säihkyjen ainoa mahdollisuus on tiiviissä 
puolustuspelaamisessa, mutta en jaksa uskoa, että se kestää. Uskon jopa melko selvään voittoon, 
sillä Moukun pallollinen taito on sen verran parempaa. Moukku siis jatkoon melko helposti! 
  
VÄLIERÄT 
  
Ravat vs. Luomuteurastajat 
  
Välierästä tulee hyvin tasainen kamppailu kahden aika erityyppisen joukkueen välillä. Ravat ei 
hyökkää puolustuksensa kustannuksella, kun Luomu usein siihen sortuu. Kahden tasaisen joukkueen 
välinen vääntö on varmasti yleisölle mieleen. Rapojen kokemus ja kylmäpäisyys kovissa otteluissa 



kääntää lopulta kelkan miesten suuntaan ja kuudes peräkkäinen finaali on faktaa. Luomun kovat 
viimeistelijät pysähtyvät pääasiassa Uusimäkiläisten puolustusrykmenttiin ja toisessa päässä Kuusela 
ja Jaakot ratkovat pelin. 
  
Team Terrible vs. SBT Moukku 
  

Kaksi taitotasoltaan parasta joukkuetta kohtaavat välierissä ja tässä ottelussa ei liiemmin mailaniskuja 
tai pientä sikailua nähdä. Molemmat joukkueet haluavat pitää paljon palloa ja kummankin 
viisikkopelaaminen on hyvää luokkaa. Pidän kuitenkin Terribleä hiukan kovempana joukkueena ja 
viime vuoden voitto Moukuista vahvistaa asiaa, joten tästä parista finaaliin itsensä selvittää Team 
Terrible. Rapojen tapaan Terrible on kokenut joukkue ja tässäkin parissa se tulee esiin ratkaisevilla 
hetkillä. Uskon kuitenkin tällä kertaa vain yhden maalin niukkaan voittoon! 
  
EL GRANDE FINALE 
  
Ravat vs. Team Terrible 
  
Joukkueet kohtaavat Poro Cupin finaalissa jo kolmatta kertaa putkeen. Kahdella edelliskerralla finaalit 
ovat varsinaisen peliajan jälkeen olleet maalittomia ja molemmat pelit ovat ratkenneet Rapojen eduksi 
jatkoajalla. Finaaleissa Terrible on hyytynyt pahasti ja kompastunut täysin Rapojen loistavaan 
viisikkopelaamiseen. Joukkue ei ole päässyt todellisille maalipaikoille vaan Ravat on puolustanut 
rauhallisesti ja saanut Terriblen pelaajat turhautumaan. Edessä on jälleen dramaattinen finaali ja 
kumpi vain voi voittaa. Rapojen loistavat hermot ja huippuunsa hitsattu yhteispeli on kumminkin 
asioita, joihin Terrible ei tälläkään kertaa pysty vastaamaan ja näin ollen Ravat nappaa jo viidennen 
peräkkäisen mestaruutensa! 
  
Nämä ovat siis vain minun arvioitani ja toivon mukaan mahdollisimman moni laittaisi omia 
veikkauksiaan vieraskirjaan! 
  
Väiski kiittää ja kumartaa ja odottelee jälleen suurella mielenkiinnolla mahtavaa turnausta… 

 

 
Loppusanat 

Kuudes Poro Cup saatiin kunniakkaasti pelattua viime lauantaina loppuun ja kuumia jälkipelejä 
pelataan vieläkin värityskirjassa. Tänäkin vuonna mukaan saatiin 16 joukkuetta ja voidaan helposti 
puhua kovatasoisimmasta Poro Cupista koskaan, sillä mukana nähtiin niin 1.divari kuin 2.divari 
pelaajiakin. Kovatasoisen turnauksen finaaliin itsensä raivasivat LOPS sekä nelinkertainen voittaja 
Ravat. Ravat sai finaaliin maukkaan alun siirryttyään melko nopeasti 2-0 johtoon ja joukkue oli myös 
tolppakudin päästä lisäosumasta. LOPS toipui kumminkin alkujärkytyksestä ja taisteli itsensä peliin 
mukaan. Rapojen huomattavasti kovempi pelityyli kostautui ja LOPS:n taito pääsi ylivoimilla esiin ja 
näin ollen ottelu lähti kääntymään ensikertalaisten puoleen. Pitkään mentiin kumminkin 3-3 lukemissa, 
mutta lopulta pelaavampi joukkue pisti vilkun päälle ja kaasutti kahden maalin voittoon. Näin ollen 
turnauksen ensikertalainen LOPS sai poistua Ylitorniolta voittopokaali mukanaan. Tässä vielä lyhyet 
analyysit jokaisesta turnauksen joukkueesta: 
  
16. Red Stars 
  
Pellolaisporukka oli satsannut joukkueessaan isokokoiseen puolustukseen ja joukkueen 
viisikkopuolustaminen toimikin melko hyvin. Hyökkäyssuuntaan Red Stars ei kumminkaan ollut 
riittävän hyvä ja vain kaksi tehtyä maalia kolmeen otteluun kertookin siitä kaiken oleellisen. 
Hyökkäyksiin lähdöt eivät olleet tarpeeksi nopeita ja kun syötöt eivät puolustuksesta lähteneet 
tarpeeksi terävästi, oli joukkueen poistuttava turnauksesta kolme tappiota niskassaan. 
  
15. Kuikka 
  
Turnauksen yksi tyylikkäimmistä joukkueista oli satsannut ulkoasuunsa, mutta siihen se sitten tällä 
kertaa jäikin. Kentällä nähtiin melko sekava paketti, joka oli hyökkäyssuuntaan suoraan sanoen 
surkea. Joukkue ei pystynyt toteuttamaan juuri ollenkaan kunnollista syöttöpeliä vaan palloa kuskattiin 



omista ja menetykset tulivat usein jo keskialueella. Kentällä nähtiin melko laiska joukkue, joka koki 
myös tappion jokaista vastustajaansa vastaan. Peliasu on ensi vuodelle kunnossa, mutta onko 
miehet? 
  
14. Kojamo SB         
  

Todella tasainen joukkue oli ensimmäistä kertaa mukana ja jätti itsestään aivan positiivisen kuvan. 
Voittoihin ei joukkueen aseet tällä kertaa riittäneet ja siihen näen suurimpana syynä joukkueen 
hitaahkon pallon liikuttelun ja turhan laiskan pelityylin. Kojamon pelaajisto oli hyvin tasaista, mutta 
johtavat pelaajat jäivät puuttumaan ja näin ollen tiukkojen taistojen jälkeen, jokaisesta pelistä tuli 
tappio. 
  
13. Röyttän Karhut 
  

Kivikovaan lohkoon joutunut Röyttän Karhut avasi turnauksen loistavasti tasurilla Terribleä vastaan, 
mutta Luomuja vastaan joukkue hyytyi ihmeellisesti ja joutui pettymään. Jälleen kerran mukana 
nähtiin loistavalla asenteella pelaava joukkue, joka ei anna vastustajalle tippaakaan periksi. 
Tärkeimmässä ottelussa hyytyminen koitui kumminkin kohtaloksi ja jätti takuulla nälkää ensi vuodelle. 
  
12. Luomuteurastajat 
  
Juuso Kräkinin puuttuminen ja kuolemanlohko olivat lopulta syynä Luomujen surkeaan tulokseen. 
Alkulohkoon jääminen ei varmasti näitä miehiä miellyttänyt, mutta taitavammat Terrible ja LOPS olivat 
kumminkin liian vahvoja vastustajia. Yllättävän vaisusti liikkuneet Luomuteurastajat eivät jättäneet 
itsestään kovinkaan vakuuttavaa kuvaa ja olivat todellisuudessa hyvin kaukana jatkopaikasta. 
  
11. Fc Mättö 
  

Turnaus historian ensimmäinen kemiläisjoukkue hyytyi alkulohkoon ja oli sekin loppujen lopuksi aika 
kaukana jatkopaikasta. Mätöllä oli kasassa tasainen nippu, mutta Kojamon tapaan selvät johtavat 
pelaajat puuttuivat ja sen vuoksi tärkeillä hetkillä kukaan pelaajista ei pystynyt kääntämään pelejä 
joukkueelle. Mättö ei ollut erityisen liikkuva joukkue, mutta silti mielestäni voitonhalu joukkueessa oli 
kova, vaikka se ei tällä kertaa jatkopaikkaan riittänytkään. 
  
10. Kauniit & Rohkeat 
  

Käytännössä viime vuoden VPK:n pelaajista koottu joukkue päästi jälleen turnauksessa aika vähän 
maaleja, mutta taito hyökkäyssuuntaan ei ollut riittävä. Joukkueen asenne oli läpi turnauksen 
ihailtavan hyvä ja voitonhimo näkyi tiiviinä puolustuspelaamisena. Pallollinen varmuus ei joukkueessa 
ollut tarpeeksi hyvää vaan joukkueen aseena oli sen sijaan kova yrittäminen, mutta tällä kertaa se ei 
riittänyt jatkopaikkaan. Vaikka viimeisessä pelissä Kuikkaa vastaan ei kyseessä ollut kuin kunnia, oli 
kumminkin mukava nähdä kuinka joukkue tosissaan halusi pelin voittaa. 
  
9. SirSi 
  
SirSi aloitti turnauksen hyvin tasapelillä Sikiöitä vastaan ja joukkueella oli ottelussa paikat myös 
voittomaalin tekemiseen. Kova pudotus Ylläksen Nousua vastaan kumminkin koitui joukkueen 
kohtaloksi eikä enää viimeisen pelin voittokaan pelastanut SirSiä vaan tuloksena oli lohkon 
kolmossija. Kentällä nähtiin kumminkin todella pirteä joukkue, mutta lopulta tutuksi tullut melko kapea 
materiaali oli syynä joukkueen tippumiseen. Joukkueesta löytyi taitoa ja liikettä, mutta ei kumminkaan 
riittävästi näitä kumpaakaan. 
  
8. Peräpohjolan Poropojat 
  

Järjestävä joukkue oli ensimmäisessä ottelussaan suurissa vaikeuksissa, mutta nousi kuilun partaalta 
kumminkin voittoon ja tärkeässä ottelussa Mättöä vastaan nähtiin jo huomattavasti parempaa 
pelaamista. Moukkua vastaan PPPP jäi taitavampaa vastustajaansa vastaan selvästi jalkoihin ja näin 
edessä oli Rapojen kohtaaminen puolivälierissä. Ottelussa Poropojat esitti pitkään todella hyvää 
pelaamista ja Rapojen hyökkäykset saatiin pysäytettyä, mutta johtoasemassa liiallinen 



sumputtaminen kostautui ja Ravat nousi tasoihin. Rangaistuslaukauksissa Ravat oli parempi ja näin 
Poropojille jälleen omasta turnauksestaan melkoinen pettymys. 
  
7. Säihkysääret 
  
Turnauksen yksi positiivisimmista yllätyksistä pelasi itsensä alkulohkosta jatkoon ja pisti viimeisessä 
runkosarjan kamppailussa Ravat todella tiukille. Jatkopelissä vastaan asettui SBT Moukku, joka joutui 
tekemään todella kovan työn lyödäkseen Säihkyt ja se tapahtuikin vasta rangaistuslaukauksien 
jälkeen. Säihkyjen hyvin liikkuva porukka pelasi hienosti yhteen ja joukkueen asenne oli läpi 
turnauksen todella hyvä. Tasaisesta joukkueesta päätään nosti mielestäni parhaiten #18 Joonas 
Fräki, joka ennakkoluulottomalla pelillään loi usein hyviä maalipaikkoja. Niukka tippuminen jätti 
varmasti nälkää myös ensi vuodelle. 
  
6. Ylläksen Nousu 
  
Turnauksen pohjoisin vieras aloitti turnauksen todella vakuuttavasti, mutta runkosarjan viimeisessä 
ottelussa hyvä vire tuntui olevan tipotiessään ja aiemmin hyvin liikkunut Nousun porukka seisoskeli 
liikaa paikallaan ja Sikiöt marssi lohkovoittoon. Tappio kävi lopulta kalliiksi, sillä vastaan jatkopelissä 
asettui LOPS, jonka taito oli Nousulle liikaa ja ottelusta selvä 4-0 tappio. Näin nälkäinen Nousu joutui 
poistumaan kotimatkalle. Alun hyvä vire ja ennen kaikkea toimiva viisikkopelaaminen katosi 
alkulohkon viimeisessä kamppailussa kummallisesti ja tätä hyvää virettä ei sitten enää löydetty. 
  
5. Sikiöt 
  

Vaikeuksien kautta lopulta todella maukkaaseen lohkovoittoon. Joukkue ei oikein saanut peliään 
alussa kulkemaan, mutta Nousua vastaan Sikiöt osoitti, että se kannattaa ottaa tosissaan. Hyvin 
toiminut puolustuspelaaminen oli alkulohkossa tärkeä voima ja se paikkasi paljon sitä, että 
hyökkäyksestä ei saatu täysiä tehoja irti. Jatkopelissään joukkue aloitti Terribleä vastaan hyvin, mutta 
2-1 maalin tultua selkäranka katkesi pahasti ja lopulta tuloksena nöyryyttävä 5-1 tappio. Sikiöt oli 
turnauksen viides vaikka se ei suuremmin vakuuttanutkaan, mutta tasainen suorittaminen oli tänä 
vuonna sen aseena. Suurimpana heikkoutena voidaankin pitää hyvien viimeistelijöiden puuttumista. 
  
4. Team Terrible 
  

Viime kaudesta ehkä hieman heikentynyt porukka kuului kumminkin tänäkin vuonna 
ennakkosuosikkeihin. Joukkue aloitti turnauksen tahmeasti, mutta varmisti jatkopaikkansa 
murskaamalla Luomuteurastajat. LOPS vei kumminkin lohkon nimiinsä ja näin Terrible sai vastaansa 
Sikiöt, taisteltaessa Tornion herruudesta. Tässä ottelussa Terrible osoitti vahvuutensa ja 
pallovarmuutensa, antaen samalla myrskyvaroituksen muille. Välierissä Terrible pysähtyi Rapojen 
puolustukseen ja niukka 3-2 tappio tiputti joukkueen finaalista. Yksi turnauksen pallovarmimmista ja 
taitavimmista joukkueista osoitti kumminkin jälleen olevansa vuosi toisensa jälkeen varteenotettava 
voittajaehdokas. 
  
3. SBT Moukku 
  
Toista kertaa mukana olleet Oululaiset vakuuttivat mahtavalla pallon liikuttelullaan ja 
pallovarmuudellaan varmasti kaikki. Joukkue iski todella hienoja maaleja ja yhteispelaaminen oli 
mielestäni turnauksen parasta. Alkulohkossa todella vakuuttavaa menoa, mutta Säihkyjä vastaan 
joukkue ei uskaltanut pelata yhtä rohkeasti ja peli meni enemmän yksin pelaamiseksi kuin joukkueen 
yhteiseksi suorittamiseksi. Tästä kumminkin rankkareiden jälkeen jatkoon ja välierissä vastaan asettui 
LOPS. Moukku piti ottelussa mielestäni enemmän palloa ja uskalsi jälleen pelata, mutta LOPSin 
muutamat taitavat yksilöt olivat kumminkin nuorelle joukkueelle liikaa. Ottelu repesi lopussa aika 
paljon, kun Moukku haki rohkealla hyökkäyksellä kavennusmaaleja. Moukku jätti kumminkin itsestään 
jälleen loistavan kuvan ja toivon mukaan joukkue nähdään mukana jälleen ensi vuonna. 
  
2. Ravat 
  
Rapojen uskomaton Poro Cup tarina sai jälleen jatkoa ja joukkue taivalsi alkulohkonsa voittoon ilman 
yhtään tappiota. Puolivälierissä PPPP pisti joukkueen tiukille, mutta rutiini vei tälläkin kertaa voiton. 
Ravat ovat viime vuosina hankkineet henkisen yliotteen sekä Poropojista että Terriblestä ja 



molempien tiputtaminen jatkopeleistä takuulla lisäsi tätä yliotetta. Joukkue taivalsi finaaliin asti 
samalla tyylillä kuin usein aikaisemminkin eli todella tiiviillä viisikkopuolustamisella ja tehokkaalla 
viimeistelyllä. Joukkueen kova pelityyli oli usein monille liikaa ja hiukan sallivampi linja sopiikin 
Ravoille paremmin. Finaalissa joukkue pisti LOPSin todella tiukille, mutta lopulta mestaruus matkasi 
paremmalle joukkueelle. Markus Kuuselan uskomaton pelivire oli Rapojen kannalta elintärkeää, sillä 
mies teki uskomattoman määrän töitä ja loi suurimman osan joukkueen paikoista lähinnä yksin. 
  
1. LOPS - MESTARIT 
  
Turnauksen ensikertalainen ei ollut tullut Ylitorniolle kumartelemaan vastustajilleen vaan suorastaan 
nöyryyttämään heitä. Alusta asti joukkue osoitti olevansa todella kova pala purtavaksi kaikille ja 
varsinkin Kellon Lyönnistä mukaan saadut hyökkääjät tekivät tuhojaan pelistä toiseen. Joukkue 
raivasi tiensä finaaliin asti ilman sen suurempia vaikeuksia ja sielläkin alun vaikeuksien jälkeen LOPS 
osoitti kenelle mestaruus kuuluu. Joukkueen loistava yhteispelaaminen ja hyvä henki näkyi katsomon 
jokaiselle penkille asti ja kun mukana oli todella taitavia yksilöitä, ei mestarista ollut epäselvyyttä. 
LOPS toi turnaukselle mukavasti lisäarvoa, sillä jokainen joukkue halusi varmasti juuri heidät tiputtaa. 
Mestaruus matkasi siis täysin oikeaan osoitteeseen ja siitä suuret onnittelut LOPSILLE! 
 


