
PORO CUP -14 

 

 

NÄIN PELATAAN PORO CUPISSA 2014: 

 16 joukkuetta, 4 lohkoa, jokaisessa lohkossa 4 joukkuetta. Jokaisesta lohkosta 2 parasta puolivälieriin. 

 Jos kolme joukkuetta päätyy tasapisteisiin ratkaistaan sijoitus näin:  

keskinäiset ottelut, keskinäisten ottelujen maaliero, tehdyt maalit, päästetyt maalit, arpa! 

 Peliaika runkosarjassa/puolivälierät 15 min, Välierissä ja Finaalissa 2*10 min (viiminen min tehokasta!) 

 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 

  

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

2. Ravat 1 1 1 3 7-6   2. SirSi 1 1 1 3 4-4 

3. Flanders 1 1 1 3 5-4   3. SB Hurricane II 0 1 2 2 3-5 

4. Helenan Kievari 0 2 1 1 1-7   1. FBC Huurut 3 0 0 6 12-4 

1. SB Hurricane I 2 0 1 5 7-3   4. Let's Hönts 0 2 1 1 3-9 

                              

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

2. Kuikka 1 1 1 3 7-5   1. Poropojat 3 0 0 6 10-1 

1. Maritimo 2 1 0 4 11-9   4. Sählääjät 0 3 0 0 3-8 

4. TTP 0 1 2 2 5-7   2. Sikiöt 2 1 0 4 6-5 

3. Huuki 1 0 1 3 6-8   3. Röyttän Karhut 1 3 0 2 3-8 

  

  

NRO KLO LOHKO KOTI VS. VIERAS TULOS 

1 9.00 D Poropojat - Sählääjät 1-0 

2 9.20 D Sikiöt - Röyttän Karhut 1-0 

3 9.40 A Ravat - Flanders 2-2 

4 10.00 A Helenan Kievari - SB Hurricane I 1-1 

5 10.20 D Röyttän Karhut - Poropojat 0-5 

6 10.40 D Sählääjät - Sikiöt 1-4 

7 11.00 A Ravat - Helenan Kievari 4-0 

8 11.20 A SB Hurricane I - Flanders 2-1 

9 11.40 D Poropojat - Sikiöt 4-1 

10 12.00 D Sählääjät - Röyttän Karhut 2-3 

11 12.20 A SB Hurricane I - Ravat 4-1 

12 12.40 A Flanders - Helenan Kievari 2-0 

13 13.00 B SirSi - SB Hurricane II 0-0 

14 13.20 B Let's Hönts - FBC Huurut 1-5 

15 13.40 C Kuikka - Huuki 4-1 

16 14.00 C Maritimo - TTP 5-3 

17 14.20 B FBC Huurut - SB Hurricane II 3-1 

18 14.40 B Let's Hönts - SirSi 0-2 



19 15.00 C TTP - Huuki 1-1 

20 15.20 C Maritimo - Kuikka 3-2 

21 15.40 B SirSi - FBC Huurut 2-4 

22 16.00 B SB Hurricane II - Let's Hönts 2-2 

23 16.20 C Kuikka - TTP 1-1 

24 16.40 C Huuki - Maritimo 4-3 

PUOLIVÄLIERÄT 

25 17.00 D1 - A2 Poropojat - Ravat 4-2 

26 17.20 A1 - D2 SB Hurricane I - Sikiöt 2-1 rl. 

27 17.40 B1 - C2 FBC Huurut - Kuikka 5-0 

28 18.00 C1 - B2 Maritimo - SirSi 8-4 

VÄLIERÄT (2*10 min) 

29 18.30 25 vs. 27 Poropojat - FBC Huurut 3-4 

30 19.00 26 vs. 28 SB Hurricane I - Maritimo 2-3 

FINAALI (2*10min) 

31 19.30 Finaali FBC Huurut - Maritimo 7-2 
 

 

 
PISTEPÖRSSI TOP 10 

  

  Joukkue Nro Nimi Edell. kau. Seura Sarjataso   Ottelut Maalit Syötöt Pisteet 

1 Maritimo 2 Jani Suominen Lapa 3-div.   6 8 6 14 

2 FBC Huurut 18 Mikko Jolma RSB-Team 2.div   6 8 3 11 

3 Maritimo 10 Annukka Häkli OLS Liiga   6 5 6 11 

4 FBC Huurut 16 Jussi Talikka RSB-Team 2.div   6 5 5 10 

5 FBC Huurut 2 Mika Heinonen RSB-Team 2.div   6 3 5 8 

6 Poropojat 87 Johannes Pukema       5 6 2 8 

7 SB Hurricane I 7 Ahlqvist Valtteri SB Hurricane 5div.   5 4 3 7 

8 FBC Huurut 3 Pekka Juntunen RSB-Team 2.div   6 6 1 7 

9 Maritimo 3 Miikku Mäki Lapa 3-div.   6 4 3 7 

10 Poropojat 76 Aki Pietsalo       4 5 2 7 
 

 

 
JOUKKUEET 

 
Ravat 

Monennenko kerran joukkueesi on mukana Poro Cupissa? 
9 Kerta toden sanoo.. 

Miten joukkueesi on valmistautunut "kevään kovimpaan" turnaukseen? 
Levillä hierottiin kuviot kuntoon.. 

Millä mielin joukkueesi lähtee turnaukseen, onko tavoitteet asetettu? 
Joukkue lähtee luottavaisin mielin. Tavoitteena on vain ja ainoastaan selvitä hengissä.. 

 
Mille joukkueelle lataat ennakkopaineet? 

Kuikka yllättää.. 
 



 
Flanders 

Joukkueesta löytyy iän tuomaa kokemusta, mutta myös nuoruuden intoa. On nopeutta, mutta on myös rauhoittajia. Kovuuttakin 
löytyy tarvittaessa ja harjoituspelien perusteella myös maalintekotaitoa. 
 
Monennenko kerran joukkueesi on mukana Poro Cupissa? 
Joukkue on tässä kokoonpanossa ensikertalainen. Osa pelaajista on pelannut aikaisemmin muissa joukkueissa ja osa ei koskaan 
Poro Cupissa. 
 
Miten joukkueesi on valmistautunut "kevään kovimpaan" turnaukseen? 
Joukkue on pelannut pari harjoituspeliä, mutta ei sen kummemmin olla valmistauduttu. 
 
Millä mielin joukkueesi lähtee turnaukseen, onko tavoitteet asetettu? 

Kyllähän minimitavoite on että päästään alkulohkosta jatkoon ja lähdetään siitä katsomaan mihin rahkeet riittävät. 
 
Mille joukkueelle lataat ennakkopaineet? 
Eiköhän laiteta Ravoille paineita, koska joukkue on ollut pari vuotta aika heikoilla. 

 
Helenan Kievari 

 
Monennenko kerran joukkueesi on mukana Poro Cupissa? 

2. 
 
Miten joukkueesi on valmistautunut "kevään kovimpaan" turnaukseen? 
Mentaaliharjoittelulla 
 
Millä mielin joukkueesi lähtee turnaukseen, onko tavoitteet asetettu? 

Viime turnauksessa onnistuttiin tekemään vain yksi maali, tavoite olis saada tänä vuonna ainaki 2. 
 
Mille joukkueelle lataat ennakkopaineet? 
Kuikalle 
 
 
SB Hurricane I & II 
 
Hetken mielijohteesta 2010 Harri Hattara päätti kerätä Exel kesäsarjaan joukkueen mutta se ei jäänyt siihen vaan pikkuhiljaa 
pelaajamäärät ja joukkueet lisääntyneet vuosien varrella. Helmikuussa 2011 rekisteröity yhdistys. Jäseniä  Oululaisella seuralla on 
reilu 60 ja Joukkueita seuralla on kolme: SB Hurricane "Edustus" pelasi 5divaria pohjois-suomen lohkossa D, SB Hurricane 
"Harraste" joka pelaa tällä kaudella kovatasoista Kiekko-Haukat harrastesarjaa sekä lisäksi naistenjoukkue SB Hurricane Ladies 
joka pelasi tällä kaudella 3.divaria pohjois-suomen lohkossa A. 
 
Monennenko kerran joukkueesi on mukana Poro Cupissa? 
Porocupissa SB Hurricane mukana kolmatta kertaa ja tänä vuonna kahdella joukkueella! 
Aiempina vuosina tie katkennut puolivälieriin viime vuonna hävittiin Ylläksen Nousulle rankkareilla ja se harmittaa vieläkin ;) 
 
Miten joukkueesi on valmistautunut "kevään kovimpaan" turnaukseen? 
Valmistautuminen on aloitettu jo viime vuoden karvaan puolivälierätappion jälkeen ja treenattu vain ja ainoastaan Poru cup 2014 
varten muut sarjat on ollut sivuseikkoja ;) 
 
Millä mielin joukkueesi lähtee turnaukseen, onko tavoitteet asetettu? 
Aiempina vuosina tie katkennut puolivälieriin… Viime vuonna hävittiin Ylläksen Nousulle rankkareilla ja se harmittaa vieläkin. ;) Tänä 
vuonna tavoitteena finaalipaikka ehdottomasti jommalle kummalle joukkueelle tai saa ne vaikka molemmat joukkueet olla finaalissa. 
 
Mille joukkueelle lataat ennakkopaineet? 
Ennakkosuosikin paineet on ehdottomasti järjestävällä seuralla ja viime vuoden voittajajoukkueella Peräpohjolan Poropojilla. Saas 
nähdä kestääkö Poropojat ennakkosuosikin paineet. 
 
 
SirSi 

Sirkkakosken Sisu on varmasti monipuolisin urheiluseura Pellon kunnassa. Viime vuonna Poro Cupissa saavutettu kolmas sija on 
houkutellut SirSin sählyvuorolle kaikkiaan n. 30 eritasoista kenttäpelaaja ja 4 maalivahtia. Näistä on sitten mukaan valittu kovimmat 
huitojat ja vääntäjät sekä maalivahti, jonka on todistettu ottavan jopa yhden vedon kiinni. Isona lisänä joukkueessa on turnauksen 
kovin puhuja, jonka tehtävänä onkin (kentälle päästyään) seisoa maskissa ja kertoa vastustajan maalivahdille tarinoitaan. Aivan 



varmasti maalivahdilta loppuu mielenkiinto ennen pelin loppua ja näin ollen meillä on mahdollisuus yrittää huitoa palloa tyhjään 
maaliin. 

Monennenko kerran joukkueesi on mukana Poro Cupissa? 

Mukana on oltu joka vuosi Poro Cupin alusta alkaen. Ensimmäiset vuodet joukkue pelasi eri nimillä, mutta vuodesta 2010 lähtien 
SirSi on nähty mukana turnauksessa. 

Miten joukkueesi on valmistautunut "kevään kovimpaan" turnaukseen? 
Joukkueelle on annettu aika vapaat kädet turnauksen valmistautumiseen. Huhun mukaan osa pelaajista on oikeasti jopa harjoitellut 
salibandyn tai oikeastaan sählyn pelaamista, osa puolestaan on keskittynyt grillaamiseen että jaksaa sitten turnauksessa nostaa 
käsiä kattoon maalin merkiksi. 

Millä mielin joukkueesi lähtee turnaukseen, onko tavoitteet asetettu? 
Hyvällä mielellä lähetään turnaukseen. Tavoitteena on parantaa viime vuoden sijoitusta ja tänä vuonna yritetään olla ottamatta 
jäähyä ensimmäisen pelin ensimmäisen minuutin aikana. 

Mille joukkueelle lataat ennakkopaineet? 

Kyllähän kaikki paineet täytyy laittaa Poropojille.  Uskoisin Poropojilla olevan jälleen sellainen nippu kasassa että eihän sillä voi 
hävitä! 

  

FBC Huurut 

 
FBC Huurut on Rovaniemellä alkuvuodesta 2014 perustettu joukkue ja pelaa nyt ensimmäistä kertaa yhdessä. Idea lähti 5-6 hengen 
kaveriporukan halusta pelata kovan kauden jälkeen sählypelejä vähän rennommalla fiiliksellä ja Porocup on ollut vuodesta toiseen 
yksi parhaista turnauksista Lapin alueella. Niinpä kysyttiin pari muutakin peluria kaupungista mukaan, jotta saataisiin pari 
vaihtomiestäkin. Bonuksena yhdelle porukastamme saapuu vielä vieras samana viikonloppuna Etelä-Ruotsista, joten saadaanpa 
sieltäkin yksi mies vahvuuteen mukaan. 
 
Monennenko kerran joukkueesi on mukana Poro Cupissa? 

Ensimmäistä kertaa ollaan mukana Porocupissa 
 
Miten joukkueesi on valmistautunut "kevään kovimpaan" turnaukseen? 
Valmistautuminen on tapahtunut suurimmalla osalla porukasta töitä tehdessä ja kuppia ottaessa rankan kauden jälkeen. Salibandy 
on siis yritetty hetkeksi unohtaa pois päiväjärjestyksestä :D 
 
Millä mielin joukkueesi lähtee turnaukseen, onko tavoitteet asetettu? 
Tavoitteena turnauksessa on pitää hauskaa hyvällä porukalla ja nauttia hienosta urheilusta. 
 
Mille joukkueelle lataat ennakkopaineet? 

Kotijoukkue PPPP on aina vaikea vastustaja Ylitorniolla pelattaessa. Muutama uusi joukkue on myös mukana, joista ei ole 
havaintoa. Mutta nostaisin mustaksi hevoseksi turnauksessa joukkueen SirSi! 
  

Let’s Hönts 

 
Monennenko kerran joukkueesi on mukana Poro Cupissa? 

Ensimmäinen kerta tällä kokoonpanolla ja tällä nimellä! 

Miten joukkueesi on valmistautunut "kevään kovimpaan" turnaukseen? 

Ei tarvi valmistautua, kannu nousee kuitenkin.  

Millä mielin joukkueesi lähtee turnaukseen, onko tavoitteet asetettu?  

Me ollaan tehty tää 2000 kertaa aikaisemminkin hommat toimii luonnostaan.  Tavoitteet on ainoastaan niille jotka ei tiedä 
voittavansa.  

Mille joukkueelle lataat ennakkopaineet? 
Ennakkopaineet menee aina viime vuoden voittajille. Ainoastaan siellä on menetettävää 
  

Kuikka 

 
Monennenko kerran joukkueesi on mukana Poro Cupissa? 



8. kerta tänä vuonna! Vain vuonna 2009 jääny välistä! 
 
Miten joukkueesi on valmistautunut "kevään kovimpaan" turnaukseen? 

Joukkue on jatkanut edellisiltä vuosilta hyväksi todetulla valmistautumisella eli paljon korkeanpaikan leirejä ja vähän sählyä. 

Millä mielin joukkueesi lähtee turnaukseen, onko tavoitteet asetettu?  

Mestaruutta sitä aina lähetään hakemaan ja joukkueella on nyt hyvä mahdollisuus saavuttaa se. 

Mille joukkueelle lataat ennakkopaineet? 

Sikiöt varmaan on se joukkue joka parhaiten yrittää suistaa meän mestaruusjunan raiteelta. 

  

Maritimo 
 
Monennenko kerran joukkueesi on mukana Poro Cupissa? 
Mukana toista (2.) kertaa (ent. Team Ahma). 

Miten joukkueesi on valmistautunut "kevään kovimpaan" turnaukseen? 
Olemme valmistautuneet paremmin kuin hyvin 

Millä mielin joukkueesi lähtee turnaukseen, onko tavoitteet asetettu?  
Lähdetään mairealla reissumielellä ihailemaan lapin luontoa ja pelataan siinä sivussa alkusarjan pelit 

Mille joukkueelle lataat ennakkopaineet? 
Ennakkopaineet sysäisin ehdottomasti pppp:lle, johtuen takalinjan luutija Ville Matias Aholan kermaisista käsistä. 
 
 
TTP 

TTP on Keminmaalaisen kaveriporukan vuonna -08 perustama puulaakisalibandyjoukkue. Pelaajisto on kokenut vuosien saatossa 
suurta vaihtuuutta, ja koko toiminta oli kuilun partaalla parisen vuotta sitten pelaajapulan vuoksi, kunnes SBT Tornion nuori, Angry 
Birds-ketjunakin tunnettu kolmikko tuli vahvistamaan rivejä ja tuhkimotarina sai arvoisensa palkinnon kun joukkue juhli viime 
keväänä Kemin puulaakimestaruutta! Joukkueen nimi lyhenteen takana on ja pysyy sisäpiirin tietoisuudessa. 

Monennenko kerran joukkueesi on mukana Poro Cupissa? 

Toinen vuosi Poro cupissa. 

Miten joukkueesi on valmistautunut "kevään kovimpaan" turnaukseen? 

Yhdessä pelaaminen on jäänyt vähälle. Osa pelaajista pelasi kuluneella kaudella Pohjois-Suomen alasarjoissa ja loput ovat 
kehittäneet taktista osaamistaan lähinnä Fifan ja NHL:n merkeissä. 

Millä mielin joukkueesi lähtee turnaukseen, onko tavoitteet asetettu? 
Viime turnaukseen lähdettiin henkselit paukkuen ja tie tyssäsi ensimmäiseen pudotuspeliin. Tänä vuonna vähän nöyremmällä 
asenteella, mutta jos ja kun joukkue saa yhteispelinsä kulkemaan... 

Mille joukkueelle lataat ennakkopaineet? 

Järjestävältä seuralta sen verran vakuuttavaa menoa viime vuonna, joten ennakkosuosikin paineet huoletta Poropojille! 
 
 
Huuki 

Kuvaus/ Miten joukkueesi on valmistautunut "kevään kovimpaan" turnaukseen? 
Suurin osa meidän joukkueestamme on pelannut aikaisemmin yhdessä sarjaa Pajala IF:ssä, mutta toiminta sarjapelien tiimoilta 
loppui muutama vuosi sitten.Kerran viikossa ollaan silti kokoonnuttu pelaamaan ja tänä talvena tuli taas kovempi hinku peleihin ja 
sen vuoksi perustettiin harrasteporukka, jolla ollaan käyty eri turnauksissa pelaamassa. 
 
Monennenko kerran joukkueesi on mukana Poro Cupissa? 

Ekaa kertaa tällä joukkueella mukana, mutta muutama pelaaja on ollut pelaamassa Ylläksen Nousun mukana edellisinä vuosina. 
 
Millä mielin joukkueesi lähtee turnaukseen, onko tavoitteet asetettu? 
Joukkueestamme ne, jotka ovat olleet mukana aikaisemmin turnauksessa, tietää että kyseessä on todella mukava ja hyvin 
järjestetty turnaus. Odotamme hienoa ja mukavaa salibandypäivää. 



 
Mille joukkueelle lataat ennakkopaineet? 
Suosikkina turnaukseen lähtee viime vuoden voittaja Poropojat 
 
 
Poropojat 
 
Vuodesta 2005 asti ollaan touhuttu ja harrastettu yhessä lähestulkoon samalla porukalla ja siitä porukasta moni on saatu mukaan 
tänäkin vuonna. Tiiviillä yhdeksän pelaajan nipulla väännetään tämä turnaus ja kasassa pitäisi olla aika monipuolinen paketti. 

Kaks nimeltä mainitsematonta miestä vastaa meän pallollisesta taijosta ja me muut pyrimä repiin, riistään ja raastaan! Peli perustuu 
pitkälti kaikkien hyvään juoksuvoimaan ja siihen, että saahaan pelattua omapää pirun tiiviisti. 
 
Monennenko kerran joukkueesi on mukana Poro Cupissa? 

Jokaisena vuonna eli 9. Poro Cup käydään tänä vuonna. Ensi vuonna on tulossa Poro Cupin 10v synttärit! 
 
Miten joukkueesi on valmistautunut "kevään kovimpaan" turnaukseen? 
Jokainen pelaaja on valmistautunut omalla tavallaan. Yhteispelit salibandyn puolella taitaa olla viime vuoden Poro Cupissa, mutta 
eiköhän me jollain tavalla laiteta perjantaina paketti kuntoon ja lauantaina ollaan valmiita puolustamaan mestaruutta! 
 
Millä mielin joukkueesi lähtee turnaukseen, onko tavoitteet asetettu? 
Mahtavilla fiiliksillä! Turnauksessa taas kunnioitettavat 16 joukkuetta! Tavoite on selvä, mestaruudesta taistellaan viimeiseen asti. 
Helppoa se ei tule olemaan! 
 
Mille joukkueelle lataat ennakkopaineet? 
Kyllä, kun nimilistoja kattelee niin FBC Huurut saa kantaa paineet niskassaan. SirSi ja Kuikka tulee olemaan myös korkealla! 

 
Sählääjät 

Monennenko kerran joukkueesi on mukana Poro Cupissa? 
Ensimmäistä kertaa tällä porukalla mutta aika paljon viime vuoden spede joukkueesta 

Miten joukkueesi on valmistautunut "kevään kovimpaan" turnaukseen? 
Reenaamalla 2 kertaa viikossa ja parilla harjotuspelillä  

Millä mielin joukkueesi lähtee turnaukseen, onko tavoitteet asetettu? 
Tavotteethan on aina korkealla! 

Mille joukkueelle lataat ennakkopaineet? 
No PPPPlle tietekki ko nehän on viime vuoden mestarit. 
 
 
Sikiöt 

Monennenko kerran joukkueesi on mukana Poro Cupissa? 

2006 käytiin jo kokeilemassa turistit nimellä. 2007 jäi välistä ja 2008 vuodesta asti Sikiöt nimellä. Eli kahdeksas kerta olis tänä 
vuonna. 
 
Miten joukkueesi on valmistautunut "kevään kovimpaan" turnaukseen? 

Samallalailla kuin edellisilläkin vuosina, suurin osa asuu ja treenaa eri paikkakunnilla, joten kerran vuodessa pelataan yhdessä. Eli 
ei ole minkäänlaista taktiikkaa/pelikirjaa, epäilenkin että siksi meitä vastaan on varmaan vaikea pelata... Kaikki juostaan kentällä 
miten sattuu, niin vastustajan on vaikea lukea meän peliä :) 

Millä mielin joukkueesi lähtee turnaukseen, onko tavoitteet asetettu? 

Joka vuosi sama tavoite: välieriin asti... 
 
Mille joukkueelle lataat ennakkopaineet? 
En usko,että on ketään erityistä ennakkosuosikkia... 
  

Röyttän Karhut 

 



Joukkuetta painaa ikämiestenongelmat. On aina selkäkivusta kylkiluunmurtumiin poissaolon syyt. Vuonna 2009 nuorempina poikina 
piti karsia porukkaa pois, kun halukkaita oli tulossa turnaukseen. Nyt oli hieman vaikeampaa, mutta toivottavasti tilapäistä. 

Monennenko kerran joukkueesi on mukana Poro Cupissa? 

Eli nyt kuudes kerta, kun osallistumme turnaukseen. 

Miten joukkueesi on valmistautunut "kevään kovimpaan" turnaukseen? 

Pelaamme kerran viikossa Poliisien kanssa sählyä. Haemme Poliisien kanssa harjoitteluun jämäkkyyttä maalineteen. 

Millä mielin joukkueesi lähtee turnaukseen, onko tavoitteet asetettu? 

Turnauksen tavoite on saada maaleja. 

Mille joukkueelle lataat ennakkopaineet? 

Peräpohjolan Poropojat on suoksikki. Pelaavat eri mailapelejä niin paljon yhdessä ja kova kotikenttäetu. 
Joukkueestamme voi nostaa esille Näätsaaren Helmisen Niko Holman. SBT:n veteraanikapteeni. 

 


