
PORO CUP -13 

 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 

 Mikäli puolivälierissä tilanne on tasan, ratkaisua haetaan rangaistuslaukuskisasta (3 laukojaa per joukkue) 

 Välierissä ja finaalissa tilanteen olessa tasan, tulee ensin 5 min jatkoaika ja sen jälkeen lauotaan rankkarit (3 laukojaa per 
joukkue) 

 
Otteluohjelma 

  

Lohko A V H T P ME Lohko B V H T P ME 

Säihkysääret 2 1 0 4 3-2 Ylläksen Nousu 2 1 0 4 6-2 

TTP 2 1 0 4 3-2 Sikiöt 2 1 0 4 4-3 

FBC Sählyniilot 1 1 1 3 6-6 SB Värikynä 2 1 0 4 2-6 

Röyttän Karhut 0 2 1 1 5-7 Team HHK 0 3 0 0 1-6 

                        

Lohko C V H T P ME Lohko D V H T P ME 

Poropojat 3 0 0 6 8-1 SirSi 2 1 0 4 11-6 

SB Hurricane 2 1 0 4 10-2 Kuikka 2 1 0 4 8-4 

Ravat 1 2 0 2 6-5 Torpedo 2 1 0 4 8-5 

SirSi Team 0 3 0 0 0-16 Spedet 0 3 0 0 3-15 

  

  

NRO KLO LOHKO KOTI VS. VIERAS TULOS 

1 9.00 D Kuikka - Torpedo 1-0 

2 9.20 D Spedet - SirSi 2-4 

3 9.40 A Säihkysääret - TTP 1-0 

4 10.00 A Röyttän Karhut - FBC Sählyniilot 4-4 

5 10.20 D Torpedo - SirSi 4-3 

6 10.40 D Spedet - Kuikka 0-7 

7 11.00 A FBC Sählyniilot - TTP 0-1 

8 11.20 A Röyttän Karhut - Säihkysääret 0-1 

9 11.40 D SirSi - Kuikka 4-0 

10 12.00 D Torpedo - Spedet 4-1 

11 12.20 A TTP - Röyttän Karhut 2-1 

12 12.40 A Säihkysääret - FBC Sählyniilot 1-2 

13 13.00 B Ylläksen Nousu - Sikiöt 0-2 

14 13.20 B Team HHK - SB Värikynä 0-2 

15 13.40 C Poropojat - SirSi Team 4-0 

16 14.00 C SB Hurricane - Ravat 2-1 

17 14.20 B SB Värikynä - Sikiöt 2-0 



18 14.40 B Team HHK - Ylläksen Nousu 0-2 

19 15.00 C Ravat - SirSi Team 4-0 

20 15.20 C SB Hurricane - Poropojat 0-1 

21 15.40 B Ylläksen Nousu - SB Värikynä 4-0 

22 16.00 B Sikiöt - Team HHK 2-1 

23 16.20 C Poropojat - Ravat 3-1 

24 16.40 C SirSi Team - SB Hurricane 0-8 

PUOLIVÄLIERÄT 

25 17.00 D1 - A2 SirSi - TTP 3-1 

26 17.20 A1 - D2 Säihkysääret - Kuikka 0-3 

27 17.40 B1 - C2 Ylläksen Nousu - SB Hurricane 2-1 rl. 

28 18.00 C1 - B2 Poropojat - Sikiöt 1-0 

VÄLIERÄT (2*10 min) 

29 18.30 25 vs. 27 SirSi - Ylläksen Nousu 2-5 

30 19.00 26 vs. 28 Poropojat - Kuikka 4-1 

FINAALI (2*10min) 

31 19.30 Finaali Poropojat - Ylläksen Nousu 3-2 ja. 

TOP 5 Pistepörssi 

Nimi Joukkue Ottelut Maalit Syötöt Pisteet 

Santeri Viitasaari #14 SirSi 5 5 3 8 

Miikka Hänninen #15 Ylläksen Nousu 6 2 4 6 

Aki Pietsalo #76 Poropojat 6 1 5 6 

Petri Kauppinen #21 Kuikka 5 3 2 5 

Jouni Leppäniemi #21 SirSi 5 2 3 5 
 

 
Poro Cupin loppusanat -13 

Poro Cup 2013 tarjosi jälleen loistavia otteluita ja tiukkoja käänteitä. Tänäkin vuonna mukana oli 16 joukkuetta ja ilmoittautumiset 
olivat täynnä jo kolmen päivän jälkeen, joten se kertokoon turnauksen suosiosta. Tänä vuonna mukana oli ennätysmäärä 
lisenssipelaajia, joten taso ei viime vuodesta ainakaan huonontunut. Tänä vuonna monien tiukkojen vaiheiden jälkeen finaaleihin 
tiensä selvittivät Ylläksen Nousu ja Peräpohjolan Poropojat. Finaalista tuli odotetun tasainen ja samalla myös hyvin 
kaksivaiheinen, kun Poropojat hallitsivat ensimmäistä erää ja veivät sen lukemin 2-0, vastasi Nousu huutoon toisessa erässä ja 
nousi tasoihin. Edessä oli jatkoaika ja se saikin melkoisen alun, kun Nousulle tuomittiin rangaistuslaukaus, jonka Poropoikien 
maalivahti Joonas Raunila kuitenkin pysäytti. Poropojat joutuivat alivoimalle, mutta se kestettiin hienosti. Kun jatkoaikaa oli jäljellä 
alle kaksi minuuttia ratkesi ottelu melko raa’alla tavalla, sillä Aki Pietsalon kulmasta heittämä pallo löysi tiensä Nousun maaliin, 
oman puolustajan jalan kautta. Näin juhlat olivat valmiit ja Peräpohjolan Poropojista kruunattiin mestari! Turnauksen pistepörssin 
voiton vei nimiinsä SirSin Santeri Viitasaari tehoilla 5+3=8. Suuret kiitokset kaikille joukkueille ja tuomareille, nähdään ensi vuonna 
uudelleen! 

16. SirSi Team 

Ensikertalaisena mukana turnauksessa ja sai kyllä kokea kovan tason raa’alla tavalla. Joukkueen maaliero 0-16 kertoo 
suurimmaksi osaksi sen, ettei joukkueella paljon mahdollisuuksia turnauksessa ollut. Pystyi ajoittaan haastamaan vastustajansa, 
mutta pallollinen taito ei ollut lähelläkään vastustajiensa tasoa. Joukkue oli melko epätasainen ja selvää säveltä ei oikein tuntunut 
löytyvän missään vaiheessa. 

15. Spedet 



Järjestäjien kannalta suurin pettymys, kun saapui turnaukseen ilman maalivahtia ja toiminta joukkueen sisällä oli melko sekavaa. 
Esitti välillä aivan hyviäkin otteita, mutta kokonaisuutena joukkueen pelaaminen ei ollut lähelläkään jatkopaikkaan oikeuttavaa 
tekemistä. Todella paljon virheitä ja kun intoa puolustamiseen ei löytynyt millään, oli vastustajilla loppujen lopuksi melko helppo työ 
Spedejen kaatamiseen. 

14. Team Hotelli Helenan Kievari 

Turnauksen pienimmällä kokoonpanolla pelannut HHK tuli turnaukseen ainakin managerin osalta melko suurilla odotuksilla, mutta 
hyvin nopeaa kävi ilmi, ettei liian kapea materiaali tule riittämään jatkopaikkaan. Joukkue oli ehkä liialti yksilöinä pelaava ja 
sellaista kunnollista joukkuepelaamista ei nähty missään vaiheessa. Nälkää ensi vuodelle jäi varmasti, sillä osaamista parempaan 
suoritukseen löytyisi varmasti. 

13. Röyttän Karhut 

Urheasti jokaisessa ottelussa taistelleet Karhut olivat loppujen lopuksi erittäin lähellä jatkopaikkaa. Esitti loistavaa 
joukkuepelaamista, mutta parin pelin loppuhetket jäivät varmasti kaivelemaan joukkuetta. Pelasi erittäin tasaiset ottelut jokaista 
vastustajaa vastaan, mutta se viimeinen silaus, jolla ottelut olisi voitu kääntää itselle, jäi nyt puuttumaan. Tasainen joukkue, joka 
antoi joka tilanteessa kaikkensa. Ei ehkä pallollisesti päässyt aivan vastustajiensa tasolle ja se tiputti joukkueen jatkosta. 

12. Ravat 

Nelinkertainen mestari jäi jo toisena vuotena putkeen alkulohkoon ja sitä voidaan ehdottomasti pitää suurena pettymyksenä. 
Joukkueen peli on hidastunut huomattavasti ja kun pallo ei enää liiku nopeasti, on jatkopaikoista turha haaveilla. Huomattavasti 
tarkentunut tuomarilinja ei myöskään suosi Rapojen pelitapaa, jossa pelataan usein sääntöjen rajamailla ja näin jäähypenkitkin 
tulivat melko tutuksi turnauksen aikana. Totuttu tarkka puolustuspelaaminen ei ole enää entisellä tasollaan ja senkin vuoksi 
tippuminen tuli jälleen alkulohkossa. 

11. FBC Sählyniilot 

Turnauksen suurin ennakkosuosikki tuli, näki ja floppasi. Joukkue oli oikea lisenssipelaajien armeija, josta ei kuitenkaan 
JOUKKUETTA missään vaiheessa muodostunut. Uskaltanen väittää, että pelaajisto tuli turnaukseen ylimielisellä asenteella ja se 
oli suurin syy floppaamiseen. Vastustajat liikkuivat erittäin hyvin ja se tuntui tulleen Niiloille yllätyksenä, sillä hyvin useasti joukkue 
käynnisteli peliä melko hitaasti. Taitoa kyllä löytyi, mutta joukkueen melko hidastempoinen pelityyli ei ainakaan tänä vuonna 
tuottanut tulosta. Hieman kovemmalla asenteella olisi varmasti sijoittunut aivan eri tavalla. 

10. SB Värikynä 

Turnauksen toinen ennakkosuosikki koki Sählyniilojen kanssa saman kohtalon, eli se siis jätettiin kylmästi alkulohkoon. Vahvasti 
lisenssipelaaja painotteinen joukkue oli vahvasti kiinni jatkopaikassa aina viimeiseen otteluun asti, jolloin se kumminkin jäätyi 
pahasti ja Ylläksen Nousu riepotteli sitä lukemin 4-0. Värikynä voitti otteluistaan kaksi ja hävisi ainoastaan Nousulle, mutta kolmen 
joukkueen päätyessä tasapisteisiin tippui Värikynä huonoimman maalieronsa vuoksi. Taitoa tästäkin joukkueesta löytyi, mutta 
viimeinen ottelu osoitti sen, että joukkue oli turhankin hyökkäysintoinen, jolloin puolustuspäässä avautui usein vastustajille liikaa 
tilaa ja tämä tiputti joukkueen jatkosta. 

9. Torpedo 

Tippui karmaisevasti maalierolla jatkosta ja siinäkin ainoastaan sen erotti yksi maali. Kovempaa kohtaloa ei hyvin pelannut joukkue 
olisi voinut kokea. Torpedo osoittautui lopulta todella tasaiseksi joukkueeksi, joka ei turhaa höntyillyt vaan pelasi erittäin 
rauhallisesti. Joukkue olisi tarvinnut hiukan lisää viimeistelyvoimaa, jotta jatkopaikka olisi irronnut. Pystyi kumminkin turnauksessa 
pallolliseen pelaamiseen, eikä missään vaiheessa joutunut suurten pyöritysten alle. Tippuminen jätti varmasti nälkää ensi vuodelle! 

8. TTP 

Taisteli itsensä hienosti kovasta alkulohkosta jatkoon ja osoitti, mitä joukkuepelaaminen parhaimmillaan on. Erittäin hyvin liikkuva 
joukkue oli ensimmäistä kertaa mukana ja varmasti myös siksi, sen kova taso tuli monelle yllätyksenä. Hallitsi täydellisesti pelin 
alkua omassa puolivälierässään, mutta sitten yksi nukahdus omassa päässä ja peli kääntyi täysin. Ei pystynyt enää kasaamaan 



itseään ja näin hyvä turnaus päättyi tippumiseen puolivälierissä. Jätti itsestään erittäin positiivisen kuvan ja toivon mukaan on 
mukana myös ensi vuonna. 

7. Sikiöt 

Osoitti ennakkoveikkaukseni täysin vääriksi ja näytti, että joukkue oli tullut tosissaan pelaamaan. Sikiöt oli varsinkin 
alkulohkossaan joukkueena erittäin hyvä ja sen tiivis viisikkopelaaminen yllätti ainakin minut. Hyökkäyksestä löytyi yksilötaitoa ja 
joukkueen asenne oli erittäin hyvä. Pelasi erittäin tiukan puolivälierän Poropoikia vastaan, mutta ehkä se paras hyökkäysteho 
kuitenkin jäi puuttumaan. Puolusti erittäin tarkasti ja käänsi pelin nopeasti, kun siihen tarjoutui mahdollisuus. 

6. Säihkysääret 

Säihkysääret osoittivat jälleen alkulohkossa kovan tasonsa, etenemällä lohkovoittajina jatkoon. Kova taistelu jatkoon pääsemiseen 
kuitenkin tarvittiin ja se ehkä näkyi sitten puolivälierissä, jossa tuli lähtö laulukuoroon. Oli puolivälierässään pallollisempi osapuoli, 
mutta nukahdukset puolustuspäässä koituivat joukkueen kohtaloksi. Säihkysääret oli jälleen totuttu JOUKKUE, joka liikutti palloa 
hyvin ja oli muutenkin erittäin aktiivinen liikkeissään. Pieni väsähtäminen ja nukahdukset puolustuspelaamisessa olivat kuitenkin 
liikaa ja näin tuloksena hienoinen pettymys. 

5. SB Hurricane 

Hurricane oli viime vuonna mukana ensimmäistä kertaa ja tänä vuonna turnaukseen saapuikin aivan erinäköinen joukkue. 
Hurricane puolusti todella tiiviisti ja maalintekopaikoille heitä vastaan oli erittäin vaikea päästä. Joukkueesta löytyi myös 
hyökkäystaitoa ja ainoastaan huono viimeistely ja Ylläksen Nousun maalivahdin loistopeli olivat esteenä välieriin pääsylle. 
Hurricane oli puolivälierässään Nousua vastaan hallitsevampi osapuoli, mutta maalinteko ontui ja näin rankkareilla tuli noutaja. Oli 
todella positiivinen yllätys ja varmasti turnauksen parhaiten puolustanut joukkue. 

4. Kuikka 

Selvisi alkulohkostaan jatkoon yhden maalin erolla ja sen jälkeen vastaan asettui Säihkysääret. Kuikka puolusti Säihkysääriä 
vastaan loistavasti ja iski erittäin tehokkaasti vastaan. Tämä taktiikka tuotti tulosta ja näin joukkue eteni välieriin, jossa puhti tuntui 
kuitenkin olevan hieman poissa ja näin tuloksena oli tappio Poropojille lukemin 4-1. Kuikka oli vahvistanut joukkojaan turnaukseen 
Karungin suunnalta ja se toikin joukkueen hyökkäyspelaamiseen aivan uusia tuulia. Joukkueesta löytyi sopiva sekoitus taitoa, 
röyhkeyttä ja puolustusvoimaa. 

 

3. SirSi 

Turnauksen ehdottomasti suurin yllättäjä, joka tuntui pelaavan täysin paineettomasti aina välieriin saakka. SirSi oli erittäin hyvin 
yhteen hitsautunut porukka, joka pystyi viimeistelemään hyvällä teholla. Käänsi puolivälierässä paineen alta ottelun itselleen, mutta 
välierissä Nousu oli selkeästi parempi. Joukkue tuntui nukahtavan Nousua vastaan melkoisesti ja se antoi vastustajalleen ihan 
turhan helppoja maaleja. SirSi oli kumminkin turnauksessa erittäin hyvä ja sen tasainen pelaaminen oli vastustajille myrkkyä. Kun 
joukkueesta löytyi vielä tehokaksikko Jouni Leppäniemi – Santeri Viitasaari, oli kasassa myös hyvin viimeistelyvoimaa. 

  

  

2. Ylläksen Nousu 

Koko vuoden yhdessä pelannut joukkue kuului jälleen turnauksen suosikkeihin ja se osoittikin ensimmäisen pelin shokkihoidon 
jälkeen olevansa sitä. Viimeistään alkusarjan viimeisessä ottelussa Nousu ilmoittautui tosissaan mukaan mestaruustaistoon. Oli 
vaikeuksissa Hurricanea vastaan puolivälierissä, mutta selvitti itsensä jatkoon hyvällä puolustus- ja maalivahtipelaamisella. Eteni 
lopulta finaaliin asti, jossa peli olisi voinut kääntyä myös Nousulle. Kasassa oli jälleen erittäin hyvä joukkue, josta löytyi 
viimeistelyvoimaa ja pallollista varmuutta. Pystyi kääntämään pelin nopeasti ja nopeilla siirroilla se loi hyökkäysalueella paljon 
loistavia tilanteita. Pienestä jäi lopulta homma kiinni, mutta tuloksena kuitenkin ansaittu kakkossija! 



1. MESTARIT - Peräpohjolan Poropojat 

6 ottelua ja 6 voittoa, sekä ainoastaan neljä päästettyä maalia. Poropojat oli tänä vuonna erittäin yhtenäinen joukkue, jossa 
jokainen teki hurjan määrän töitä voittojen eteen. Joukkueen tekemisestä paistoi läpi suuri voitonnälkä, jonka ansiosta tiukatkin 
pelit onnistuttiin kääntämään voitoiksi. Poropoikien erittäin hyvin toiminut viisikkopelaaminen oli tänä vuonna muille joukkueille 
myrkkyä ja kun maalissa pelasi vielä turnauksen paras maalivahti Joonas Raunila, oli kasassa voittava JOUKKUE. Mestaruus jäi 
siis järjestävälle seuralle ja mielestäni näin kävi ansaitusti! 

 
Ylös 

 
Poro Cup ennakkoveikkaukset 

Poro Cupin loistava perinne saa jälleen jatkoa, kun nyt jo järjestyksessään kahdeksas turnaus pelataan tulevana lauantaina. 
Mukana on jälleen 16 joukkuetta, mutta lisäpaikoillekin olisi ollut kysyntää. Tämän vuoden turnauksessa nähdään paljon uusia 
joukkueita, sillä peräti 7 joukkuetta on vaihtunut viimevuotiseen nähden. Valitettavasti viime vuoden mestaria ei tänä vuonna 
turnauksessa nähdä, mutta silti turnauksessa tullaan näkemään ennätysmäärä lisenssipelaajia, aina liigatasolta asti. 
Ennakkoveikkaukset oli suuren vaihtuvuuden vuoksi erittäin vaikea tehdä, mutta tässä nämä nyt kuitenkin tulevat. 

Lohko A 

FBC Sählyniilot 

Turnauksen uusi tulokas Rovaniemeltä kuuluu turnauksen suurimpiin ennakkosuosikkeihin, sillä nähdäänhän joukkueen riveissä 
peräti 10 lisenssipelaajaa. Joukkueen pelaajistosta on vaikea lähteä sen kummemmin sanomaan mitään, mutta kaiken järjen 
mukaan Kuntotalolla tullaan näkemään hyvin palloa liikuttava ja kaikin puolin pallovarma joukkue. Lohkovoitto tulee, mutta mitään 
ylimarssia ei nähdä, sillä lohkosta löytyy muitakin kovia joukkueita. 

Seuraa häntä: 

#3 Timo Kukkonen on liigamies ja sen pitäisi tässä turnauksessa myös näkyä. 

Säihkysääret 

Viime vuoden kakkonen joutui valitettavasti kuolemanlohkoon, mutta se ei joukkueen menoa haittaa vaan rutiinilla kaivetaan 
jatkopaikka vaikka väkisin. Turnauksen yksi parhaiten yhteen hiileen puhaltavista joukkueista on jälleen paha vastustaja kenelle 
tahansa. Käy tiukan taistelun TTP:n kanssa toisesta jatkopaikasta, mutta lopulta kokemus Ylitornion pienemmästä kaukalosta ja 
erikoisesta alustasta kääntää pelin Säihkysäärille. 

Seuraa häntä: 

#7 Joonas Rajala, joukkueen managerin harteilla lepää paljon joukkueen kasaamisessa sekä pelillisessä osassa. Mies kestää 
paineet rauhallisuutensa ja pallollisen varmuutensa vuoksi. 

TTP 

Uusi tulokas Torniosta saapuu mukaan hieman ovet paukkuen, sillä Säihkysääristä ei kuuleman mukaan ainakaan ole vastustajaa 
heille. Joukkueesta olen sen verran kuullut, että hyvä porukka on kasassa ja pallollista varmuutta löytyy myös heiltä. Uusi turnaus, 
uudet olosuhteet ja kuolemanlohko, siinä asiat joiden vuoksi TTP:n tie jää alkulohkoon. Ei erityismainintaa pelaajista, koska en 
ketään sieltä sen kummemmin tiedä. 

Röyttän Karhut 

http://poropojat.fi/fi/Poro%20Cup/Cup%20-13/#ylos


Joutui viime vuonnakin erittäin kovaan lohkoon ja silloin tuloksena oli jumbosija ja nolla pistettä. Tänä vuonna meno ei muutu ja 
jälleen kolme tappiota, joka tietää hiljaista matkaa takaisin Tornioon. Erittäin taisteleva joukkue kumminkin kyseessä ja tekee 
takuulla kaikkensa pisteiden eteen. 

Seuraa häntä: 

#40 Tomi Sipola, mies raataa ja on pelissä täydellä hengellä mukana. Pelaa kovaa ja hieman sääntöjen rajamailla. 

Lohko B 

Ylläksen Nousu 

Turnauksen vakiokävijä kuuluu myös aina niihin joukkueisiin, jotka pystyvät menemään pitkälle. Hyvä joukkuepelaaminen ja tiivis 
puolustuspelaaminen ovat useimmiten joukkueen aseita, ja näin uskoisin niiden olevan tälläkin kertaa. Joukkue iskee nopeasti 
vastaan ja sitä se tekee tässäkin lohkossa, jossa uskon taitojen riittävän aina lohkovoittoon asti. Kovia taistoja tullaan näkemään, 
mutta Ylläksen koko kauden yhdessä ollut joukkue kääntää pelit itselleen paremman joukkuepelaamisen turvin. Jatkaa siis 
lohkovoittajana eteenpäin. 

Seuraa häntä: 

Miikka Hänninen on alati vaarallinen leftin puolen ilmaveivaaja, jolta odotettavissa siis taidonnäytteitä. 

SB Värikynä 

Joukkueen managerin Heikki Tuomaksen (Lähikentän Lämäreiden ex-manageri) tyytymättömyys viime vuoden tippumiseen 
alkulohkossa, sai miehen kasaamaan ympärilleen täysin uudenlaisen joukkueen. Joukkueesta löytyy salibandytaitoa 
Rovaniemeltä, josta mies tuo mukanaan neljä kakkosdivari pelaajaa. Joukkueeseen on haettu pallollista osaamista ja se viekin 
joukkueen lohkon kakkossijalle, sillä kärkitaistossa Ylläksen joukkuepelaaminen vie voiton. 

Seuraa häntä: 

#89 Matias Jaakkola on hanakka laukoja, joka hakeutuu hyvin maalipaikoille. 

Team Hotelli Helenan Kievari 

HHK on turnauksessa mukana ensimmäistä kertaa, mutta kasassa on silti laadukas nippu. Tästä joukkueesta löytyy sopiva 
sekoitus taitoa ja juoksuvoimaa, mikä tulee varmasti hieman yllättämään lohkon muut joukkueet. HHK:lla on loistavat 
mahdollisuudet pienimuotoiseen yllätykseen, joten takki auki on tätä joukkuetta vastaan ihan turha lähteä. Varmasti yksi 
turnauksen fyysisimmistä joukkueista, mutta tie päättyy silti alkulohkoon. 

Seuraa häntä: 

Jouni Kvist on kuuleman mukaan huippukunnossa ja miehen kevyttä liikettä voidaan turnauksessa vain ihailla. 

Sikiöt 

Kokenut turnauskävijä jäi viime vuonna alkulohkoon ja pahaa pelkään, että niin käy myös nyt. Alkulohko on tällä kertaa erittäin 
kova ja Sikiöiden liike ei muille joukkueille riitä. Joukkue tulee taistelemaan loppuun asti ja yrityksestä homma ei missään nimessä 
jää kiinni. Käy kolme kovaa taistelua, mutta ei onnistu kääntämään otteluita itselleen. 

Seuraa häntä: 

#6 Jyrki Veijo, jopa jässikäksi kutsuttu pelimies kuuluu joukkueen asennekalustoon, mutta taitoakin löytyy ja halu voittaa on 
ihailtava. 



Lohko C 

Ravat 

Viime vuoden karmea pettymys on taakse jäänyttä elämää ja Ravat tulee hurjalla revanssin halulla mukaan. Joukkue on saanut 
kasaan täyden nippunsa ja se tietää sitä, että Rapojen puolustusta on todella vaikea murtaa. Erittäin sitoutunut ja voitonhimoinen 
joukkue, jossa jokainen pelaa täysillä joukkueelle. Vaikea vastustaja kenelle tahansa ja marssii kolmella voitolla lohkovoittoon. 

Seuraa häntä: 

#99 Petteri Uusimäki, raataa, riistää ja tekee sitä niin sanottua likaista työtä joukkueen eteen. Erittäin juoksuvoimainen pelaaja. 

Peräpohjolan Poropojat 

Järjestävä seura ja samalla se oma joukkue. Tänä vuonna koko ryhmä saatu pitkästä aikaa kasaan, joten sen suhteen tilanne on 
hyvä. Kasassa on sopiva sekoitus työteliäisyyttä ja taituruutta. Nähtäväksi jää onnistuuko joukkueena pelaaminen viime vuoden 
tapaan, mutta jatkaa matkaa lohkokakkosena. 

Seuraa häntä: 

#14 Joonas Rautio, mies pääsee jälleen mukaan tositoimiin ja näyttöhaluja varmasti riittää. Joukkueen pallovarmin yksilö ja 
harvoja, jotka oikeasti osaavat joukkueessa ampua. 

SB Hurricane 

Oulussa vitosdivaria tahkoava joukkue, joka puhaltaa yhteen hiileen. Pelikuviot ovat selvillä ja yllätti viime vuonna tiputtamalla 
Ravat jo alkulohkossa. Tänä vuonna en usko joukkueen etenevän jatkoon, sillä joukkueen heikohko liike koituu kohtaloksi. Pelaa 
kumminkin tiiviisti ja haastaa molemmat jatkajat tiukasti, sekä kaataa SirSi Teamin. 

Seuraa häntä: 

#13 Pekka Punju, nakutti hyvät tehot 3-divarissa ja paljon joukkueen hyökkäyspelaamisesta lepää miehen harteilla. 

SirSi Team 

Joukkue on mukana turnauksessa ensimmäistä kertaa ja jaloille on saatu melko nuori porukka. Joukkueen pelitaidoista en osaa 
sen kummemmin sanoa, koska jalkeilla on itselleni tuntematon porukka. Uskon kuitenkin, että kokemus kovista peleistä ei riitä ja 
näin tuloksena on kolme tappiota ja kotimatka alkulohkon jälkeen. 

  

Lohko D 

Kuikka 

Kuikka liitää loppuun asti - huudot kaikuvat varmasti tänäkin vuonna ympäri Kuntotaloa. Tässä on nimenomaan kasassa 
JOUKKUE, joka raataa kentällä loppuun asti. Huiman yhteishengen siivittämänä Kuikka liitää puhtaalla pelillä arviolta heikoimman 
alkulohkon voittoon. Käy SirSin kanssa kovan taistelun, mutta lopulta Kuikka on vahvempi. Vahva puolustuspelaaminen ja 
vastahyökkäykset ovat joukkueen aseet. 

Seuraa häntä: 

#8 Juha Uppa, Sakarisalmismainen taikuri on Kuikassa tärkeässä roolissa ja mieheltä odotetaan tehoja hyökkäyspäässä. 



SirSi 

Kuuluu myös turnauksen vakiokävijöihin, mutta joukkue ei ole vielä koskaan onnistunut selviämään alkulohkostaan jatkoon. Nyt 
siihen on kuitenkin parempi mahdollisuus kuin koskaan ja näin uskon myös käyvän. Kasassa on jälleen työteliäs joukkue, jolta 
löytyy sopivaa paloa voittamiseen. Ei kuulu turnauksen taitavimpiin ja luottaakin ennemmin asenteen voimaan. Etenee kahdella 
voitolla lohkokakkosena jatkoon. 

Seuraa häntä: 

#6 Antti Heikka, hoitaa puolustuksessa varmasti oman roolinsa ja lukee peliä hyvin. Tärkeä palanen SirSille. 

Spedet 

Nuori porukka satsaa liikkeeseen ja pyrkii varmasti melko hyökkäysvoittoiseen pelitapaan. Joukkueen kokemus näistä peleistä ei 
kuitenkaan riitä, sillä lohkossa pelaa kaksi rutinoitunutta joukkuetta, joita ei helpolla yllätetä. Yritystä ei varmasti tule puuttumaan ja 
se tuo joukkueelle voiton Torpedosta. 

Seuraa häntä: 

Arto Eskola, taitava hyökkääjä on joukkueen johtava pelaaja, jolta odotetaan ratkaisuja. 

Torpedo 

Kasassa pitäisi olla melko tasainen joukkue, josta en kumminkaan aivan tarkasti uskalla mennä sanomaan. Pelaa kumminkin 
ensimmäistä kertaa yhdessä ja se voi sekoittaa joukkueen peliä, joten en usko kovinkaan organisoituun joukkuepelaamiseen. 
Tämän vuoksi on edessä kotimatka ilman ainuttakaan voittoa. 

Seuraa häntä: 

#19 Juho Kanto, kuuluu SBT Tornion kantaviin voimiin 4-divarissa. Täytyy onnistua täydellisesti, jotta Torpedolla on 
mahdollisuudet jatkoon. 

 

 

JATKOPELIT 

D1 vs. A2 

Kuikka vs. Säihkysääret 

Kuikan liito loppuu viime vuoden tapaan ensimmäiseen jatkopeliin, jossa Säihkysäärten pallollinen pelaaminen on selvästi 
paremmalla tasolla. Alussa peli on melko tasaista vääntämistä, mutta sitten Säihkysäärten rutiinisuorittaminen kääntää pelin 
heidän suuntaansa. Lopputulos 1-3. 

A1 vs. D2 

FBC Sählyniilot vs. SirSi 

Edes SirSin tiivis viisikkopelaaminen ei pelasta joukkuetta tappiolta vaan Sählyniilot marssivat vakuuttavasti jatkoon, eivätkä jätä 
mitään sijaa selittelyille. Tasoero näiden kahden joukkueen välillä on aivan liian suuri ja pallo pysyykin suurimman osan ajasta 
Sählyniilojen hallussa. SirSin ainoa pelastus voisi olla se, että Sählyniilot sortuvat liian nättiin pelaamiseen. Lopputulos 4-0. 



B1 vs. C2 

Ylläksen Nousu vs. Peräpohjolan Poropojat 

Viime vuoden puolivälierän uusinta, jossa jo silloin käytiin erittäin tasainen kamppailu, joka ratkesi Nousun eduksi vasta 
rankkareilla. Tänäkin vuonna tullaan näkemään erittäin tasaväkinen ottelu, jossa ei paikoilla mässäillä. Ottelun ratkaisee kuitenkin 
Nousun koko vuoden pelaaminen ja sitä kautta saatu pallollinen varmuus, jota Poropojilta ei puolestaan löydy. Lopputulos 2-1. 

C1 vs. B2 

Ravat vs. SB Värikynä 

Erittäin tasaväkinen kamppailu, joka voi lopulta kääntyä kumpaan suuntaan tahansa. Värikynä on ottelussa hyökkäävämpi 
osapuoli, mutta Ravat onnistuu pitämään tiiviin puolustuspelinsä ansiosta pelin tasaisena ja tekee näin ottelun Värikynälle erittäin 
vaikeaksi. Värikynän muutamat hyvät yksilöt onnistuvat kuitenkin kääntämään pelin joukkueelleen ja näin Ravat on ulkona. 
Lopputulos 0-2. 

VÄLIERÄT 

Säihkysääret vs. Ylläksen Nousu 

Tästä on jälleen lupa odottaa erittäin tasaväkistä ja vauhdikasta ottelua. Molemmilla on paljon kokemusta turnauksesta ja nälkää 
riittää takuulla. Ottelu voisi kääntyä kumpaan suuntaan tahansa, mutta Säihkysääret etenevät jo toista vuotta putkeen finaaliin. 
Lopulta ottelun kääntäväksi tekijäksi osoittautuu Säihkysäärten parempi liike, johon Nousu ei aivan pysty vastaamaan. Lopputulos 
4-2. 

FBC Sählyniilot vs. SB Värikynä 

Vastakkain kaksi hyvää pallollista joukkuetta, joten luvassa on hienoa viihdettä. Molemmista joukkueista löytyy varmasti paljon 
taitoa ja pallo tulee liikkumaan lavasta toiseen. Sählyniilojen materiaalin laajuus ajaa kuitenkin Värikynän edelle, joka on 
todennäköisesti enemmän muutamien yksilöiden varassa. Ottelu kääntyy lopulta melko helposti Sählyniilojen voitoksi. Lopputulos 
4-1. 

EL GRANDE FINALE 

FBC Sählyniilot vs. Säihkysääret 

Kuolemanlohkon joukkueet kohtaavat toisensa uudelleen ja on kovan finaalin aika. Säihkysäärten loistava asenne ja 
joukkuepelaaminen jäivät viime vuonna päällimmäisenä muistiin finaalista ja sitä nähdään takuulla myös tänä vuonna. Ottelusta 
tulee hurja taistelu, jossa Sählyniiloilla on paineet. Löysäilyyn ei todellakaan ole varaa, enkä usko, että sitä myös nähdään. Kovan 
ja yleisöönmenevän taistelun jälkeen Sählyniilot poistuu areenalta mestareina, kirjaten loppulukemiksi 2-1. 

 


