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Maajoukkueen lopullinen kokoonpano selvillä, mutta myös jobinpostia saatiin
Suomen Maajoukkue on vihdoin päässyt lopulliseen muotoonsa, kun myöhään eilen illalla joukkue vahvistui
kolmella hyökkääjällä. Maajoukkueen johtoryhmä on erittäin tyytyväinen löydettyään vahvuutensa Mikko Vihtolan,
Miika Kurkan ja Heikki Kemppaisen. Kyse ei todellakaan olemistään täytemiehistä vaan todellisista vahvistuksista,
joiden avulla voidaan tosissaan lähteähakemaan MM-kisoista menestystä. Tässä hieman lisätietoa uusista
miehistä:
Mikko Vihtola, hyökkääjä
Suoraan Suomen Turusta maajoukkue miehitykseen. Vihtola on rightin puolen hyökkääjä, joka tuo joukkueeseen
toivottavaa tulivoimaa. Huhujen mukaan mies on yksi Suomen kovakuntoisimmista palomiehistä, joten fysiikasta
tämän miehen suoritukset eivät takuulla jää kiinni. Omaa hurjan laukauksen eikä takuulla luovuta tai jää toiseksi
kaksinkamppailuissa. Mies on viime vuoden SM-hopeamitalisti CFH:n riveistä.
- SM-hopeaa päästään nyt kirkastamaan MM-kisojen merkeissä ja kyllähän sinne ei häviämään
lähdetä. Kaikkeni tulen antamaan joukkueen eteen!
Miika Kurka, hyökkääjä
194cm pitkä rightin hyökkääjä liittyy Vihtolan tavoin mukaan CFH:sta. Ulottuva hyökkääjä on todella näppärä
käsistään ja laukaus lähtee myös terävästi. Peliäly on takuulla kohdallaan ja rauhoittaa varmuudellaan joukkueen
hyökkäyspelaamista. Monikäyttöinen pelaaja on koutsille aina positiivinen asia.
- Samassa hallissahan tuo ilmaveivi viimeksi tehtiin, niin sitä on tässä alettu harjotteleen kovalla tahdilla ja
suunnitelmassa on toteuttaa temppu finaalissa. Pikkupojan unelma käy toteen kun näiden miesten seurassa
pääsee maajoukkuepaidan vetään ylle!
Heikki Kemppainen, hyökkääjä
Kahden edellisen melkeinpä vastakohta, leftin-puolen pienikokoinen hyökkääjä. Miehen liike kentällä kuin kentällä
on ihailtavaa luokkaa ja työmoraalista homma ei ainakaan jää kiinni. Todellinen joukkuepelaaja, jonka voi heittää
kentälle tilanteessa kuin tilanteessa. Varsinkin karvauspelissä omimmillaan.
- Olen erittäin otettu että sain kutsun joukkueeseen ja otan paikan vastaan oikein mielelläni. Mulle kelpaa rooli kuin
rooli joukkueessa, pelit sitten näyttää tuleeko tulosta pisteiden valossa. Mutta fiilis on kaiken kaikkiaan erittäin jees,
kyllä sitä odottaa kisoja jo niinku pikkupoika jouluaattoa.

Tuomas Kursun käsivamma estää pelaamisen - luonnollinen siirtyminen valmennuksen
apuun
Tuomas Kursu merkittiin alunperin joukkueen pelaajakalustoon, mutta miehen käsivamma todettiin luultua
pahemmaksi ja näin miehen pelaaminen kisoissa on mahdottomuus. Miestä ei kuitenkaan siirretä syrjään vaan
Kursu siirtyy joukkueen mentaalipuolen valmentajaksi. Näin ollen joukkue ei varmasti sorru henkisen paineen alla.
- Siirtyminen kentältä valmennusryhmään oli yllättävän luonnoton ja vaikea temppu. Mutta eiköhän rooli
joukkueessa pysy hyvinki samankaltasena eli pyrin parhaani mukaan pitämään joukkueen mielialan positiivisena
ja tsemppaamaan pelimiehiä! Nimenomaan mentaalipuolen hommia siis, pelitaktiikasta ja pelikirjasta ko en mitään
käsitäkkään. Ne hommathan onnistuu ilman varusteitaki!
Ylös

Bet-at-home.com Poropoikien pääyhteistyökumppaniksi
Poropojat on solminut merkittävän yhteistyösopimuksen tuleviin MM-kisoihin Bet-at-home.com:in kanssa. Yhtiö on
johtava onlinepelien sekä urheiluveikkauksien järjestäjä ja sen lisäksi se on myös yksi Euroopan suosituimmista
onlinebrändeistä. Tästä pääset pelailemaan yhtiön sivuille http://bet-at-home.com/start.aspx
Yhtiö on näkyvästi mukana urheilun tukemisessa ja suurimpina kohteina voidaankin mainita juuri pelatut jääkiekon
MM-kisat sekä Espanjan La Ligassa pelaavan RCD Mallorcan sponsorointi.
Yhteistyö on joukkueemme kannalta todella merkittävä ja osoitamme nöyrimmät kiitoksemme Bet-at-home.comin
suuntaan.
Ylös

Liity Poropoikien jäseneksi tai kannatusjäseneksi!

Liity Poropoikien jäseneksi 15€ TAI kannatusjäseneksi 10€!
Liittymällä Poropoikien kannatusjäseneksi saat paikallisiin yrityksiin etuja!
Maksun tiedot:
Liittyminen on helppoa!
Maksa kannatusjäsenmaksusi Poropoikien tilille!
Viikon sisällä toimitamme sinulle kannatusjäsenkorttisi!
Ota yhteyttä sähköpostilla, puhelimitse tai nykäise
Poropoikien pelajaa hihasta!
Sähköpostilla: poropojat@gmail.com
Puhelimitse: 040 777 4087 (Johannes)

Saaja:
Peräpohjolan Poropojat
Tilinumero:
Ylitornion Osuuspankki
553300-235262
Summa:
10€ (kannatusjäseneksi) tai 15€(Jäsenmaksu)
Viestiin:
Nimi tai nimet
Kannatusjäsen vai jäsen

Edut kaudelle 2011-2011:
Ylitornion Scan:
Scan aterian ostaneelle dippi kaupanpäälle
Hotelli Helenan Kievari:
Lauantaisin -1€ alennus pääsylipusta
(Ei voimassa tähtiesiintyjien aikana)
Optikko Lapin Katse:
Normaali hintaiset tuotteet -10%
Peräpohjolan Poropojat:
Fanituotteista -15%

Ylös

Maajoukkueeseen valittiin lisää pelaajia!
Street & Ball Hockeyn MM-kisoihin on aikaa enää 54 päivää ja on aika julkaista lisää Suomen maajoukkueen
edustajia. Joukkueen tilanne vaikuttaa erittäin hyvältä ja maajoukkuekutsuun ei vielä yksikään pelaaja ole antanut
kieltävää vastausta. Tämän todellakin ymmärtää, sillä Suomen edustaminen MM-tasolla on kunnia asia ja monille
varmasti edustus tapahtuu viimeistä kertaa. Tässä siis lisää Suomen maajoukkueen edustajia kesän kisoihin:
Kimmo Mäki, maalivahti
Joukkue kulkee joukkueena, mutta silti myös yksilöitä on aina nostettava esiin ja tässä mielestäni joukkueen tärkein
yksittäinen palanen. Kimmo antaa takuulla meille jokaisessa ottelussa mahdollisuudet voittaa ja samanlaista
voitonhimoa saa todellakin etsiä. Miehen reaktiot ja liikkeiden nopeus ovat huippuluokkaa ja uskallan jo
tässä vaiheessa väittää, että tässä on yksi kisojen kovimmista maalivahdeista.
- Tämähän on jokaisen suomalaisen pikku pojan ja tytön unelma, päästä pukemaan leijonapaita päälleen eli kisoja
odotan suurella innolla! Tämän kunnian vuoksi keskityn pelkästään kisoihin ja olen poistanut kaikki häiriötekijät
ympäriltäni koko kesäksi kuten työt, rinsessat ja niin paljon rakastamani kinkeron!
Juha-Pekka Uusimäki, puolustaja
Poropoikien luottopuolustajana vuodesta 2006 luutinut ”Kille” saa nyt kunnian edustaa Suomea. Mies ei todellakaan
pelkää laittaa kroppaansa likoon vaan on takuulla valmis tekemään kaikkensa joukkueen menestyksen eteen. Tuo
puolustuspäähän hurjan määrän varmuutta ja rauhallisuutta.
- Maajoukkueeseen pääsy on aina kunnia-asia, joten ei tarvinnut kahta kertaa miettiä, että lähdenkö mukaan.
Kisoihin lähden hyvillä mielin, sillä kaiken onnistuessa mikä vain on tälle joukkueelle mahdollista.
Joonas Rautio, hyökkääjä
Joukkueen eteläisin vahvistus saapuu Espoosta. Harvoja joukkueen pelaajia, jotka eivät pelaa jääkiekkoa, mutta
sen sijaan mies viihtyy salibandy-kaukaloissa. Rauhallinen pelityyli ja pallollisesti hyvin varma. Tuo hyökkäykseen
Right-kätisyydensä vuoksi paljon vaihtoehtoja.
- Aivan mahtavaltahan se tuntuu. Taitaa olla ensimmäinen ja viiminen kerta kun maajoukkueeseen pääsee missään
lajissa. Nyt pitää vain reenata kovaa, niin on mukava sitte muistella kiikkustuolissa maailmanmestaruutta!
Antti Vestola, puolustaja
Viime vuonna debyyttinsä Poropojissa tehnyt Vestola vakuutti joukkueenjohdon ja saa näin ollen kunnian matkustaa
Bratislavaan. Vestola on puolustuksen johtavia pelaajia ja miehen asenne ja periksiantamattomuus ovat
esimerkillistä luokkaa. Jaksaa liikkua ja raataa pelistä toiseen.
- Suomen edustaminen tuntuu aivan mahtavalta, eihän sitä ihan jokainen kanna Suomen paitaa MM-kisoissa.
Fiilikset ovat tosi korkeala ja lähetään nauttimaan tunnelmasta ja oppimaan maan tapoja.

Joni Kauvosaari, hyökkääjä
Hyökkäykseen härkämäistä voimaa ja nopeutta tuo Tolpinmäen oma poika. Joni omaa hyvät kädet ja miehellä on
todella kova voitonhimo, joten kyseessä on juuri sellainen pelaaja mitä joukkue kaipaa. Vääntää kulmissa todella
vahvasti ja jaksaa karvata.
- Suomen edustaminen tuntuu oikein hyvältä ja hyvä, että jossakin lajissa pääsi näin korkealle tasolle.
Antti Ylönen, puolustaja
Myös Upi liittyi viime vuonna Poropoikien mukaan ja tutustui lajin saloihin. Todella varmaotteinen puolustaja pelaa
aina joukkueelle ja mies ei turhaan höntyile. Ei kaihda ahtaita rakoja ja sijoittuu kentällä loistavasti.
- Hienolta tuntuu päästä edustamaan suomea arvokisoihin. Lähetään hakemaan onnistunutta turnausta eli
voittomielessä.
Markus Kuusela, hyökkääjä
Maukka tekee pitkään odotetun paluun tuttuun joukkoon ja tulee olemaan erittäin tärkeä osa maajoukkuetta. Mi es
on joukkueen yksi taitavimmista pelaajista ja hänen pelisilmänsä ansiosta ketjukavereille on luvassa maukkaita
tekopaikkoja. Jaksaa pyöriä ja hyöriä ja on alati vaarallinen.
- Suomen edustaminen on tietenkin kunnia-asia! Kisoihin lähden erittäin innokkaana! Asenteesta ja taistelusta ei
tule menestyminen olemaan kiinni sillä sieltä tullaan pois varmasti kaikkeni antaneena!
Ylös

Jari Väänänen luotsaamaan Suomea kohti menestystä
Suomen Maajoukkueen valmennuskuviot ovat nyt vihdoin selvillä. Pitkien keskustelujen ja pohdintojen tuloksena
maajoukkueen vetovastuun ottaa kokenut Jari Väänänen. Väänänen luotsasi viime vuonna Peräpohjolan Poropoikia
Eurocupissa ja miehen pelikirja vakuutti maajoukkueen johtoryhmän, jonka jälkeen tehtiin päätös miehen
palkkaamisesta. Väänänen täyttää huhtikuussa 54 vuotta, joten mistään nuorukaisesta ei enää ole kyse. Saimme
kiireisen valmentajan langan päähän ja tyytyväisyys tuntui miehestä paistavan läpi:
- Olin tietysti ylpeä siitä että pääsen Suomen MM-kisajoukkueen valmentajaksi. On ainutlaatuinen mahdollisuus
edustaa Suomea tällä tasolla, joten tästä ei voi muuta kuin olla ylpeä ja nauttia tilanteesta.
MM-kisat eivät ole ihan mitkä tahansa kisat ja niihin valmistautumiseen on tietysti käytettävä aikaa ja sen tietää myös
joukkueen päävalmentaja ja vahvistaa, että joukkueen kasaaminen on hyvässä aikataulussa.
- Kisoihin on aikaa aika tasan kolme kuukautta ja täysi hyörinä on päällä, varsinkin rahoituksen järjestämisen
suhteen, joten kiirettä riittää loppuun asti. Muuten olen levollisin mielin, koska viime vuoden runko on suurinpiirtein
kasassa ja muutama täsmähankinta on saatu mukaan, samoin muu valmennusryhmä ja huoltoporukka on parasta
A-ryhmää, joten levollisin mielin matkaan ollaan lähdössä.
Pelaajalista sai myös täydennystä
Samalla kun valmennuskuviot ovat selvillä, niin myös pelaajalista sai täydennystä seitsemän pelaajan verran.
Aki Pietsalo, hyökkääjä
Todella taitava laituri, joka tuo hyökkäykseemme sopivaa juonikkuutta ja paljon maalintekotaitoa. Hyvän
laukauksensa ansiosta on varmasti tärkeässä roolissa myös ylivoimilla. Tuo tosiaan joukkueeseen paljon pallollista
taitoa ja me tavoitimmekin miehen kesken kiireisimmän harjoituskauden.
- Tää on vaan yks meriitti lisää mun jo huikealla ja pitkällä uralla. Iloisin mielin lähetään kattoon miten ison maailman
pojat osaa pistää palloa liikkeelle, kommentoi nöyrästi Pietsalo itse.
Tuomas Rautio, puolustaja

Joukkueen konkari rauhoittaa peliä ja miehen pelisilmän ansiosta sijoittuminen kentällä on loistavaa. Tuo paljon
pallovarmuutta ja tästä tullaankin hyötymään etenkin ylivoimilla ja hyökkäyksiin lähdöissä. Turha höntyileminen ei
kuulu miehen tapoihin
- Kyllähän tuommonen kutsu vanhuksen mieltä lämmittää. Iloisin mielinhän sinne lähetään taistelemaan
mestaruudesta.
Johannes Pukema, hyökkääjä
Nuotiorannan pikajuna tuo joukkueen hyökkäykseen rutkasti nopeutta ja sähäkkyyttä. Todella menestyksen
nälkäinen hyökkääjä, joka haluaa pitää paljon palloa ja taitaakin sen puolen todella hyvin. Mieheltä odotetaan
ratkaisuja tärkeillä hetkillä.
- Aivan fantastistahan tämä on. Vuodesta 2005 olen tehnyt pyyteetöntä työtä tämän eteen että kutsu tulisi jonain
päivänä. Tässä se kiitos nyt seisoo! Mahtavaa!
Mikael Kuusela, puolustaja
Kaikkensa joukkueen eteen aina laittava Kuusela omaa takuulla yhden kisan kovimmista lämäreistä ja tästä me
tulemme hyötymään ylivoimalla todella paljon. Periksiantamaton taistelija raataa kentällä todella esimerkillisesti ja
onkin varmasti yksittäisistä pelaajista meidän tärkeimpiä lenkkejä.
- Mukavaltahan se tuntui. Nyt tietää miltä suomalaisilta tuntuu olla MM-kisaturistina, ilman minkäänlaista tavoitetta
tai määränpäätä. Lähdetään katsomaan uutta maata, uutta kulttuuria ja juomatottumuksia. Ensimmäinen
lentokokemus tulee olemaan jännittävä koska ei vielä tiedä onko lentopelkoa vai ei.
Villehart Kuusamo, maalivahti
Joukkueen ainoa juniori-ikäinen pelaaja tuo maalivahtiosastolle nuoruuden intonsa ansiosta loistavan
kilpailutilanteen. Isokokoisena maalivahtina jättää pelaajille vähän tilaa ratkaisuihin ja on liikkeissään todella
rauhallinen, joten tuo joukkueelleen varmuuden tunteen.
- Hienoltahan se tuntuu, kun pääsee Suomen paijan pukeen päälle ja varsinki ku ikääki itellä vasta 17 vuotta. Harvoin
pääsee tämän ikäinen aikuisten kisoihin matkaan! Kyllä mie luottavaisin mielin lähen jos me se mitali saattais
kaulaan.
Jari Pohjola, hyökkääjä
Leijonamaista taistelijan luonnetta kaivataan jokaisessa joukkueessa ja kun siihen lisätään vielä suuri määrä taitoa,
saadaan helposti maajoukkueen mitat täyttävä hyökkääjä. Oulun lahja Suomen Maajoukkueelle ei takuulla luovuta
yhdessäkään kaksinkamppailussa ja tuo energiaa koko joukkueelle.
- Kutsu pääsi yllättämään tällaisen kokeneen pelimiehen totaalisesti. Fiilikset ovat olleet todella kovat ja kisoja
odotellaan jo kuumeisesti.
Jouni Leppäniemi, hyökkääjä
Sirkkakosken oma poika ei jätä nopeudellaan ketään kylmäksi ja tässä on varmasti yksi maajoukkueen
kovakuntoisimmista pelaajista. Tekee vastustajalleen pelin vaikeaksi, sillä tätä miestä ei pienillä tönäisyillä
pysäytetä. Jos kaikilla on yhtä rautainen asenne kun tällä miehellä, niin kisoissa mennään pitkälle.
- Kutsun saaminen tuntui totta kai hyvältä. Kurren sanoin: ihanaa mutta mukavaa..Kisoihin lähethään avoimin mielin
kiusaahmaan isompia!
Ylös

Peräpohjolan Poropojat edustamaan Suomea MM-kisoihin – joukkue alkaa rakentumaan
Lehdistötilaisuus sen jo kaikille kertoikin, Peräpohjolan Poropojille on myönnetty Suomen edustusoikeus ensi
kesän Street & Ball Hockeyn MM-kisoihin. Kisat pelataan 19 - 26.6.2011 Bratislavassa, Slovakiassa, joten paikka ei

Poropojille tule uutena. Kisojen pääareenana tulee toimimaan jääkiekon MM-kisoihin valmistuva 10 000 katsojaa
vetävä Arena O. Nepelu.
Joukkueet jaetaan kisoissa kahteen divisioonaan ja pääsarjassa tulevat pelaamaan USA, Itävalta, Suomi, Slovakia,
Tshekki, Kanada, Kreikka, Sveitsi, Portugali ja Saksa. Joukkueet on jaettu kahteen lohkoon ja arpaonni heitti meidän
lohkoomme puolustavan maailmanmestarin Tshekin, Kanadan, Saksan ja Portugalin. Kisojen peliohjelma tulee
selviämään myöhemmin.
Alemmassa divisioonasta noususta ylempään taistelevat Pakistan, Caymansaaret, Bermuda, Puola, Hong Kong,
Iso-Britannia, Ranska ja Ukraina.
Kisoihin pääsy on meille todella suuri kunnia ja otamme edustusoikeuden todella vakavasti. Pyrimme kasaamaan
erittäin kilpailukykyisen joukkueen, joka koostuu 2 maalivahdista, 6 pakista ja 12 hyökkääjästä. Lisäksi mukaan
lähtee reissun organisaattori, lääkäri, valmentaja sekä muutama huoltaja. Tavoitteemme tulemme julkaisemaan
myöhemmin!
Joukkueen ensimmäiset nimet valmiina
Tuomas Kursu, hyökkääjä
Ikitaistelija Kursu tekee vastustajan pelaamisesta erittäin vaikeaa kovan karvauksensa ja asenteensa vuoksi.
Voimakas rakenteinen hyökkääjä liikkuu todella hyvin ja on pelaaja, josta jokainen joukkue olisi valmis maksamaan
suuria hintoja. Kursun valmistautumista kisoihin haittaa kuntoutuminen olkavarren hajoamisesta, mutta miehen
pitäisi olla valmiina antamaan kaikkensa kun pallo tippuu ensimmäistä kertaa kisoissa kenttään.
- Kyllähän tuo kohtuu muikeaksi vetää! Suuri kunnianosotus, ei ole menny vuosien kairaukset hukkaan, Kursu kertoo
kutsun saamisen jälkeen.
Arto Siikavirta, hyökkääjä
Tärkeä kahden suunnan keskushyökkääjä tuo peluutukseen paljon vaihtoehtoja ja mies onkin osoittanut olevansa
todellinen rankkarispesialisti. Ylivoimalla varmasti tärkeässä roolissa ja pystyy rauhoittamaan loistavasti joukkueen
peliä, mikäli tilanne sitä vaatii. Pallo pysyy hallussa eikä tyydy roiskimiseen, joten mies on tervetullut leijoniin.
Siikavirtaa emme tavoittaneet kommenttia antamaan ja huhut kertovatkin reenimäärän lisääntyneen kutsun jälkeen
sen verran rajusti, että miehen sosiaalinen elämä tulee jäämään vähemmälle.
Ville Ahola, puolustaja
Viime kesän Eurocupin All-Stars puolustaja tuo kovuutta ja kokoa omanpään pelaamiseen. Ei luovuta missään
tilanteessa ja tekee vastustajan hyökkääjien pelaamisesta vaikeaa, kun mies iskee kiinni kuin herhiläinen. Jaksaa
vääntää vaihdosta toiseen ja tuo energiaa koko joukkueelle.
- On suuri kunnia päästä edustamaan Suomea MM-kisoissa. Se on jotain sellaista mitä kaikki eivät tule koskaan
kokemaan, tämän vuoksi nyt pitää treenata tosissaan, jotta kehtaa tulla takaisin kotia, Ahola kertoo hymyssä suin.

Ylös

Poropojat Eurocupin 8.sijalle ja nyt edessä mestaruuden puolustaminen
Peräpohjolan Poropojat suuntasivat kesäkuun alussa Bratislavaan, jossa joukkue pääsi ensikertalaisena
testaamaan Euroopan parhaiden seurajoukkueiden tasoa. Joukkuetta täydennettiin alkuvuoden aikana
täsmähankinnoilla ja mukaan saatiin puolustajat Ville Haltsonen, Antti Ylönen, Antti Vestola ja Tuomas Rautio.
Hyökkääjistä uusina miehinä joukkueen riveissä nähtiin Henri Fomin ja Henri Joki-Erkkilä, maalivahtiosastoa
täydensi Villehart Kuusamo. Joukkueen päävalmentajan vastuun otti Jari Väänänen, lääkärinä toimi Juha Kursu ja
monitoimimiehenä mukaan lupautui Veli Kuusamo. Koimme myös todella pahan takaiskun, sillä Mikael Kuuselan
polvivamma osoittautui esteeksi miehen lähdölle.

Poropojat harjoittelivat ennen turnaukseen lähtöä Ylitornion jäähallissa, sillä se vastasi parhaiten tulevien koitoksien
pelikenttää. Edessä oli siis aivan uudenlaiset haasteet ja melkeinpä aivan erilainen lajikin, sillä ulkomailla joukkueet
pelaavat lajia ympärivuotisesti ja kaukalo sekä säännöt eroavat melko lailla toisistaan. Turnaukseen oli saapunut 12
joukkuetta viidestä eri maasta ja joukkueet jaettiin kolmeen lohkoon. Vaikka tulevasta ei tietoa paljon ollutkaan, niin
reissuun suunnattiin kumminkin luottavaisin mielin.
Alkulohkossa Poropojat saivat vastaansa HbK Intevo Karvinan(Tshekki), LG TPS Doprastavin(Slovakia) sekä ASKO
Villachin(Itävalta), joten jo tässä pystyi näkemään eri maiden tasoja. Jokaiselle joukkueelle oli taattuna paikka
alkulohkosta jatkopeleihin, mutta parempi sijoitus takaisi tietysti helpomman vastuksen tulevissa jatkopeleissä.
Poropojat koki ensimmäisessä ottelussa 2-0 tappion Karvinalle ja siinä ottelussa oli havaittavissa pientä jännitystä,
joten parasta ei joukkueesta missään tapauksessa saatu irti. Samana iltana joukkue pelasi kumminkin vielä
uudelleen ja siinä ottelussa Itävallan miehet olivat todellisia vastaantulijoita, siitä todistuksena tylyt 11-0 lukemat.
Joukkueen itseluottamus sai tästä todellisen nosteen ja seuraavan päivän koitoksiin oli erittäin mukava lähteä.
Seuraavassa ottelussa vastaan asettui Slovakian puolustava mestari, joka näytti myös tasonsa jättäen Poropojat
nuolemaan näppejään lukemin 4-0. Tämä tiesi Poropojille ensimmäistä jatkopeliä samalle illalle ja siinä vastaan
asettui Slovakialainen HKL-MJM Petrzalka. Kamppailusta kehkeytyi todellinen jännitysnäytelmä, jossa Poropojat
hallitsi suurimmaksi osaksi ottelua, mutta vastustaja käytti paikkansa huomattavasti paremmin hyödykseen.
Loppujen lopuksi pelissä päädyttiin rankkareille asti, jossa Poropojat näytti kylmäpäisyytensä ja raivasi tiensä
kahdeksan joukkoon.
Puolivälierissä vastaan asettui jo kerran kohdattu Slovakian mestari Doprastav. Joukkueesta huomasi heti alusta
asti, että tässä kamppailussa vastustaja ei saa mitään ilmaiseksi ja jokainen pelaaja raatoi hullunlailla. Ottelu oli
uskomattoman tasainen ja välillä vastustaja oli jopa hätää kärsimässä meidän hyvästä liikkeestä johtuen. Nostimme
peliin karvaustamme ja se tuntui toimivan. Harmittavasti tämä ei kumminkaan riittänyt loppuun asti vaan Doprastav
matkasi välieriin alivoimamaalinsa siivittämänä, lukemin 1-0. Tappio oli todella harmittava, sillä pelasimme ottelussa
paljon ylivoimaa ja loimme paikkoja, mutta vastustajan pelikokemus oli lopulta ratkaiseva tekijä.
Sijoituspeleihin emme enää löytäneet tarvittavaa määrää virtaa ja tipuimme Karvinalle uudelleen hävittyämme
pelaamaan sijoista 7-8. Tässä ottelussa saimme vastaamme toisen Suomalaisen joukkueen Pelikassit ja ottelussa
kumpikin joukkue tuntui vain odottavan päätösvihellystä, sillä olihan vastakkain kaksi pettynyttä porukkaa. Pelikassit
onnistuivat tekemään ottelun ainoan maalin ja näin Poropojat sijoittuivat sijalle 8. Suuri pettymys oli havaittavissa
joukkueesta, sillä pääsy välieriin oli kumminkin ollut niin lähellä, että enää kahteen sijoituskamppailuun ei löytynyt
kunnollista taisteluhenkeä.
Reissu oli kumminkin aivan mahtava ja kokemuksena ainutlaatuinen. Saimme joukkueena paljon hienoja muistoja
ja päätimme reissun Tonavan rannalla muutaman huurteisen kera. Suurin ero turnauksen Tshekki ja Slovakki
joukkueisiin verrattuna oli selvästi yli- ja alivoima pelaamisessa, jota emme selvästikään olleet harjoitelleet tarpeeksi.
Vastustajat pyörittelivät peliä näyttävästi, kun taas me emme onnistuneet luomaan tarpeeksi hyviä paikkoja
rokottaaksemme vastustajaamme. Tasakentällisin pelatessa oli mukava huomata, että pystyimme todellakin
haastamaan jokaisen joukkueen ja olimmekin useimpia vastaan jopa edellä siinä. Erikoistilanteet koituivat kuitenkin
meidän kannaltamme liian vaikeiksi.
Nyt edessä on kumminkin jo perinteeksi muodostunut Suomen SM-lopputurnaus, jonne lähdemme puolustamaan
mestaruuttamme. Siellä kyseessä on jälleen aivan erilainen alusta ja siihen pitää pystyä tottumaan todella nopeasti.
Viime vuonna pelasimme kerrassaan loistavasti ja siitä osoituksena mestaruus. Nyt turnaus tulee mielestäni turhan
myöhään, sillä kiekkokausikin on jo ehtinyt pyörähtää käyntiin ja osaltaan sen vuoksi riveistämme onkin poissa Henri
Joki-Erkkilä, Henri Fomin, Antti Ylönen, Joni Kauvosaari ja Antti Vestola. Suuntaamme silti lopputurnaukseen
luottavaisin mielin vaikkakin harjoittelu ei ole aivan viime vuoden tapaan ollut yhtä tiivistä.
Helsinkiin lähtiessämme emme tietenkään voi lähteä kuin tavoittelemaan toista mestaruuttamme ja kaikki muut sijat
olisivat tietysti pettymys. Viime vuonna joukkueen tärkeimmäksi kenttäpelaajaksi noussut Mikael Kuusela on
turnauksessa vielä hieman puolikuntoinen, joten toivoa sopii, että mies pystyy pelaamaan läpi koko turnauksen.
Muuten tilanne näyttää jälleen houkuttelevalta ja mukana on jälleen todella kovia joukkueita, joista monel la on
mahdollisuudet viedä Poika mukanaan. Kaiken pitää jälleen onnistua aivan nappiin ja joukkueen pitää pystyä
pelaamaan hyvin tiiviinä nippuna, mikäli mestaruus halutaan uusia.
Edessä on loistava viikonloppu ja suuntaamme reissuun torstai-iltana. Kaiken pitäisi nyt olla valmiina ja toivon
mukaan joukkue on valmiina pistämään jälleen kaiken likoon, jotta lauantain päätteeksi päästäisiin taistelemaan
mestaruudesta!
Ylös

Kimmo Mäki suuntaa luottavaisin mielin kohti Bratislavaa
Viime kesä oli Poropoikien suhteen uskomatonta aikaa, kun Suomen Mestaruus matkasi ensimmäistä kertaa
Ylitorniolle. Mestaruuden suurimpana takuumiehenä nähtiin maalinsuulla uskomattomia otteita esittänyt Kimmo
Mäki, jonka taakse pallo löysi lopputurnauksessa tiensä vain kertaalleen ja siitäkin maalista vastasi Poropoikien oma
pelaaja.

Tavoitin Mäen kesken tiiviin harjoittelujakson ja mieheltä löytyi jopa aikaa pieneen haastattelutuokioon. Muistot viime
kesältä tuntuivatkin olevan hyvässä tallessa ja kukapa tuollaista pystyisi unohtamaan.
- Se oli jotain aivan uskomatonta ja samalla tehtiin Ylitorniolaista urheiluhistoriaa ottamalla ensimmäinen joukkuelajin
Suomen mestaruus. Hieno muisto on myös meille kotipuolessa järjestetty mestaruusjuhla, Mäki kaivelee muistinsa
syövereitä.
Mäki vakuutti otteillaan myös turnauksen palkintoraadin, sillä mies valittiin turnauksen parhaaksi maalivahdiksi ja
samalla hänelle avautui paikka All-Stars ottelussa. Huippuvireen salaisuutta saamme kiittää erästä tukijaamme.
- Vireen salaisuus oli kovat ja vaativat harjoitusolosuhteet Karemajoilla. Jossa pystyimme suorittamaan harjoituksia
korkealla ja näin hapenottokykymme oli kehittynyt eikä Helsingissä joukkueessa ollut merkkiäkään väsymisestä.
Sekä totta kai joukkuehenki viimeisteltiin huippuunsa saunaillassa.
Viime kesän mestaruushumu alkaa pikkuhiljaa hälvenemään ja katseet joukkueen osalta on suunnattu tiukasti jo
ensimmäiseen Euroopan valloitukseen.
- Odotan reissua innoissani, sillä tätä varten on tehty niin kovasti töitä . Ja nyt tämä koko Lapin oma suosikki joukkue
pääsee taistelemaan menestyksestä, Mäki heittää Juha Junnomaiseen tyyliin.
Poropoikien kokoonpano lyötiin viikko aikaa lopullisesti lukkoon ja nyt kaikki alkaa olemaan reissua varten valmiina.
Tavoitteesta ei homma ainakaan joukkueen osalta jää kiinni.
- Meillä on vain yksi tavoite ja se on voittaa jokainen ottelu turnauksessa.
Kutsu Euroopan koviin kekkereihin saapui Poropojille tammikuussa ja sen jälkeen tahti on ollut tiivis, sillä ilmainen
reissu ei todellakaan ole kyseessä. Töitä homman eteen on tehty hurjat määrät ja myös valmistautuminen on
pelaajien osalta ollut korkealla tasolla. Valmistautumisesta puhuttaessa ei kyse ole mistään pienistä ajanjaksoista.
- Valmistautuminen on sujunut hyvin, tässä on pari kuukautta harjoiteltu todella kovaa ja nyt on hyvä ajankohta alkaa
hieman lepäämään ja herkistelemään ennen turnausta. Vielä kun ensi viikonloppuna rykäistään pari erikoistilanne
harjoitusta Ainiovaaran jäähallilla, niin joukkue on sitten iskussa.
Poika hier vii kam!
Joukkueen rivistöstä löytyy täydet kolme kentällistä, joista todellisia hankintoja on seitsemän kappaletta. Näistä
hankinnoista neljä tulee ”kylän” ulkopuolelta, joten myös neuvottelutaitoihin on Poropojissa tänä vuonna satsattu.
Luottoa joukkueen iskukykyyn löytyy myös maalivahtiosaston puolelta.
- Kokoonpano näyttää todella vahvalta, meillä on 10 viime vuoden Suomen mestaria. Ja näiden lisäksi joukkueeseen
on tehty todella kovia hankintoja etenkin puolustuspäähän. Valitettavasti menetimme maaliskuussa kuitenkin
valtakunnan ylivoimaisesti parhaan streethockey puolustajan, sillä hän loukkasi polvensa jääkiekkoottelussa. Hyökkäyksemme näyttää myös hyvältä ja uskon, että Fobba Fomin tuo siihen lisää taitoa, tietenki olis
hyvä jos se osais vielä juostakki.
Viime kesänä Poropojat uudistivat pelikirjaansa huomattavasti puolustavampaan suuntaan ja paketti pysyi
lopputurnauksessa kasassa ottelusta toiseen. Toimivaa pelikirjaa tuskin aivan kauheasti lähdetään Slovakiaan
muuttamaan, vaikkakin kyseessä on isompi kaukalo.
- Tiivis puolustaminen ja ylivoimapeli tulevat ratkaisemaan ottelut meidän eduksi, kertoo Mäki joukkueen aseista.

Hyvästä joukkueesta löytyy turnauksen edetessä yleensä aina pelaajia, jotka nostavat merkittävästi profiiliaan ja
kauaa ei Mäen mukaan tarvitse miettiä, kuka se Poropojista tulee olemaan.
- Luotan joukkueen jokaiseen jäseneen, mutta uskon että pelottavankin tehokkaasti reeneissä esiintynyt Jyrä
(Uusimäki) tulee olemaan turnauksen ehdoton liideri. Sillä harjoituksissakin hän on ottanut härkää sarvista ja laittanut
pallon yläpeltiin melkein joka viidennelläkymmenennellä vedolla.
Mäen kanssa puhuttaessa tulee esiin tatuointikysymys, sillä ainakaan itse en ole vielä huomannut miehen lupaamaa
poronpäätä, joka piti tatuoida rintaan, mikäli Suomen Mestaruus tulisi. Tehtävä on Kimmolta siis vielä suorittamatta,
joten uusiakaan lupauksia on vaikea lähteä antamaan, mikäli Poika Bratislavasta mukana matkustaa.
- Tähän en lähe mitään itse lupaamaan, sillä edellinenkin lupaus on vielä toteuttamatta. Mutta olen kuullut että
joukkueen pelaajamanageri Pukema on luvannut juosta koko Alkkulanraitin läpi alasti Poropoikien lippu kädessä
mestaruusjuhlien aikaan. Mutta jos on iso, niin ei tarvitse hävetä ja pieni niin sitä ei kukaan näe.
Kovia ovat lupaukset joukkueen pelaajamanagerilta ja toivon mukaan tämä tulee tapahtumaan. Poropoikien faneille
Kimmo haluaa toki omat terveisensä lähettää.
Nyt kaikki fanit vain ensi viikolla seuraamaan Facebook yhteisöämme, sillä siellä tullaan julkaisemaan videoita
turnauksesta sekä kuulumisiamme Bratislavasta.
Toivottavasti vielä reissun jälkeen palathaan!

Kiitän Kimmoa haastattelusta ja toivon mukaan MVP on myös Bratislavassa tittelinsä veroinen!

Ylös

Poropojat viimeisteli kokoonpanonsa loistavilla hankinnoilla
Viime aikojen kova scouttaus ja pelaajien kartoittaminen on tuottanut loistavaa tulosta, sillä verkkoihin on tarttunut
kolme isoa kalaa. Rauman suunnalta mukaan saadaan VT-HT:ssa hyviä otteita puolustajan tontilla esittänyt Ville
Haltsonen. Mies tuo joukkueeseen pallollista taitoa, sekä myös voimaa maalinedustoille ja mittaa Haltsosella on
183cm ja 95kg.
- Juoppo Pietsalo on soitellut tossa viime kesänä jo, että lähdenkö pelaan teidän kanssa ihan tota katulätkää ja en
viime vuonna päässy työkiireiden vuoksi, joten päätin sitten lähteä katselemaan suurta maailmaa. Mielenkiinnolla
tietysti turnausta odotetaan, että päästäisiin nostamaan sitä isoa kannua, mies kertaa siirtoaan.
Haltsonen oli joukkueensa pistepörssissä kauden aikana paras puolustaja ja sen vuoksi häneltä on lupa odottaa
puolustajan tontilta myös Slovakiassa tehoja.
- Toivottavasti ainakin fyysisyyttä tuodaan, jos saa miestä ottaa ja toivottavasti siinä sivussa hieman tehoja.
Rovaniemi-Ylivieska akselilta mukaan liittyy Rokissa tällä kaudella viilettänyt Henri Joki-Erkkilä. Mies pelasi kauden
Rovaniemellä puolustajan tontilla, mutta on sitä ennen pelannut melkein aina hyökkääjänä ja sitä tonttia miehelle
myös Poropojissa tarjotaan.
- JP(Uusimäki) oli muhun yhteydessä naamakirjan kautta World Cupista ja olin heti innostunut. Kaks vuotta olen
totutellut Rovaniemellä poropoikien menemisiin ja mukavaa on ollut, pohjosen pojat on lepposia. Joukkueessa
vaikuttaa olevan paljo hyviä tyyppejä, mitä ennestään porukkaa tunnen. Hieno kokemus houkutteli myös, kertoo
tyytyväinen Joki-Erkkilä.
Joki-Erkkilä on Haltsosen tavoin streethockeyn parissa uusi tuttavuus, mutta mies vaikuttaa silti lähtevän luottavaisin
ja rennoin fiiliksin tulevaan World Cup turnaukseen.

- Laji on uus ja turnaus on vielä uudempi niin aika avoimin mielin ollaan menossa. Uskon että Keski-Euroopan pojat
on taitavia, mutta me ollaan fyysisempiä ja sitä kautta haastetaan SemiProt.
Joki-Erkkilä tunnetaan kiekkokaukaloista kovana taistelijana ja miehen asenne ilahduttaa myös Poropoikien
joukkueenjohtoa.
- Lupaan olla kieli poskella, mutta laatikossa mennään tosissaan. En tiedä vielä joukkueen tavoitteita, mutta itse en
sinne asti turisteiksi ole lähössä. Lupaan auttaa joukkuetta matkalla menestykseen. Roolitus on vielä avoin, mutta
hoidan mukisematta vaikka 13. hyökkääjän tai 7. pakin roolin.
Oulun suunnalta mukaan saapuu todella kovan luokan puolustaja, sillä viime kaudella Kärppiä edustanut Antti
Ylönen päätti tarttua Poropoikien tarjoamaan haasteeseen. Ylönen vakuutti joukkueenjohdon Ylitornion vierailullaan
ja sen jälkeen ei enää emmitty, vaan mies oli saatava mukaan. Mies itse vaikutti hieman shokkaantuneelta
sopimustarjouksen jälkeen.
- Yllätys se oli itsellekkin, ihan viime metreillä joukkueen manageri veti ässän hihasta ja teki sellasen tarjouksen et
ei voinu kieltäytyä.
Kärpissä enemmän puolustajan pakin roolissa pelanneelle Ylöselle on Poropojissa tarjolla enemmän pallollista roolia
ja luotto miehen kykyihin on kova. Vaatimaton Ylönen ei kumminkaan rooliaan lähde sen kummemmin arvioimaan,
mutta yhden asian mies lupaa tuoda mukanaan:
- Pukukoppiin johtajuutta.
Reissu on kaikille mukana oleville varmasti uskomaton kokemus ja samalla myös ensimmäinen ulkomaan valloitus.
Myös Ylönen on tulevasta matkasta innoissaan ja lähtee reissuun rennoin fiiliksin.
- Mahtavaa reissua ja upeita yksilö suorituksia meidän joukkueelta, heittää Ylönen omat odotuksensa ilmaan.
Näiden hankintojen myötä Poropoikien kokoonpano on lyöty lukkoon ja joukkue voi luottavaisin fiiliksin suunnata
kohti Bratislavaa. Vaikka mukana ei muiden joukkueiden tavoin ole neljää kentällistä, suunnataan reissuun kolmen
kentällisen voimin ja luotetaan joukkueen kovaan fyysiseen kuntoon. Kaikki on nyt siis maailmanvalloitusta vaille
valmiina. Tervetuloa joukkueeseen Ville, Henri ja Antti, apujanne tarvitaan!
Maalivahti

Hyökkääjät

#20 Kimmo Mäki

#5 Ville Väänänen ’C’

#31 Villehart Kuusamo

#7 Tuomas Kursu
#11 Johannes Pukema

Puolustajat

#14 Joonas Rautio

#8 Juha-Pekka Uusimäki

#41 Arto Siikavirta
#61 Henri Joki-Erkkilä

#33 Tuomas Rautio
#40 Antti Ylönen

#76 Aki Pietsalo

#73 Ville Haltsonen

#77 Henri Fomin

#87 Antti Vestola

#83 Joni Kauvosaari

#88 Ville Ahola
Ylös

Poropojat vahvistui Bratislavan reissulle

Peräpohjolan Poropoikien lopullinen kokoonpano kohti Bratislavaa alkaa vihdoin
hahmottumaan, sillä joukkue on solminut neljä erittäin tärkeää sopimusta. Joukkue vahvistuu etenkin puolustuspään
osalta, sillä sekä Tuomas Rautio että Antti Vestola ovat päättäneet tarttua Poropoikien tarjoukseen. Molemmat
miehet ovat tuttuja Et-Pon puolustuslinjoilta, joten joukkueen jäsenille miehet ovat todellakin tuttuja.
Tuomas Rautio on kuulunut jo vuosien ajan Suomisarjan tehokkaimpiin puolustajiin ja miehen taidot tunnetaan
tarkkaan.
- Aivan loistavaa, että saatiin tämän luokan vahvistus joukkueeseemme! "Tume" tuo rutkasti kokemusta meidän
nuoreen joukkueeseemme ja hänen mukana saamme rutkasti pallollista- ja pelinlukutaitoa. Lisäksi hänen rightkätisyytensä antaa mahdollisuuden monenlaisiin eri variaatioihin esim. ylivoimalla. Kyllähän Tumella on kovat meriitit
jääkiekon puolelta ja uskon, että hän on kerrassaan loistava hankita meidän joukkueeseen, pelaajamanageri
Pukema hehkuttaa.
Antti Vestola aloitti jääkiekon pelaamisen pitkän tauon jälkeen viime vuonna ja nousi välittömästi Et-Pon
luottopuolustajiin.
Pukema
ei
ylistyssanojaan
osannut
pidellä
sopimuksen
varmistuttua:

- Antti on osoittanut jo viime keväällä olevansa huippumies myös streethockey kentillä ja hänen pitikin olla meidän
vahvuudessa jo viime kesän SM-Finaali turnauksessa. Hän kuitenkin estyi, ja nyt tarjottiin hänelle mahdollisuus ns.
"paikata" tilanne. Sopimukseen päästiin hyvin helposti ja Antilla tuntui intoa olevan! Antti tuo joukkueeseemme hurjan
kuntonsa lisäksi, taistelutahtoa sekä loistavaa puolustuspelaamista!
Maalivahtipuolelle Poropojat päätti hankkia nuoruuden intoa, sillä Kimmo Mäki suuntaa turnaukseen selvänä
ykkösvahtina ja hänen taakseen tarvittiin nuorta verta. Villehart Kuusamo on Poropoikien kolmas uusi hankinta ja
täydentää maalivahtikalustomme täydellisesti. Mies on syntynyt vasta -93, joten pelivuosia riittää ja tulevaisuudenkin
kannalta hankinta oli erittäin tärkeä.
- "Viltsu" on nuori lupaava maalivahti, joka otti jo viime keväänä tuntumaa tossulätkään meidän reeni maalivahtina.
Maalivahtina Viltsu on hyvä liikkeinen ja hänellä on tulevaisuus vasta edessä! Villehartissa näemme potenttiaalia ja
näin Kimmo saa loistavan sparraajan mukaan kisoihin.
Myös hyökkäyspuolelle on saatu hankittua uutta verta, kun Henri Fomin osoitti kiinnostuksensa kisoihin lähtöön.
Fomin esiintyi viime vuonna suurimmaksi osaksee Tornion IHC:n riveissä Suomisarjassa, mutta pääsi näyttämään
kynsiään hieman myös Rokissa, Mestiksen puolella. Mies tunnetaan erittäin taitavana ja leppoisena kaverina, joka

ei

pienistä

hätkähdä.

- Alkukauden Mestis joukkueen Rokin riveissä viilettänyt Fomin tuo meidän joukkueeseemme nuoruuden intoa,
taitoa sekä asennetta. Nuori kaveri ja tällaisia pelimiehiä ei ihan joka puussa kasva! Loistava lisä meidän
hyökkäyspäähämme! Tervetuloa Poropoikiin, Pukema hehkuttaa.
Takapakkiakin on Poropoikien kannalta valitettavasti saatu, sillä joukkueen luottopuolustaja Mikael Kuusela joutuu
jättämään turnauksen väliin, pahan polvivamman vuoksi. Isku on joukkueelle erittäin kova, sillä Kuuselaan varaan
oli laskettu erittäin paljon.
Joukkueen tilanne näyttää kuitenkin uusien hankintojen jälkeen hyvältä ja toivon mukaan joitakin hankintoja on vielä
luvassa.
Enää
kuukauden
verran
aikaa
ja
sitten
tärähtää!

Maalivahti

Hyökkääjät

#20 Kimmo Mäki
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#11 Johannes Pukema
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#76 Aki Pietsalo

Ylös

Poropojat julkisti valmentajasopimuksen ja runkonsa kisoihin
Peräpohjolan Poropojat on solminut valmentajasopimuksen Jari Väänäsen kanssa. Väänänen on viimeksi nähty
penkin takana juniorivalmentajana, mutta nyt miehellä on edessään täysin uudenlainen kokemus. Streethockeyn
parissa mies on vielä täysin keltanokka, mutta luottamus joukkueella on silti suuri ja toivon mukaan toimiva pelikirja
on jo kehitettynä.
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- Hienolta tietysti valinta tuntui, osoitetaan suurta luottamusta ja keltanokkanapa hyvinkin lähdetään, mutta taitaa
silti pelaajia jännittää enemmän, Väänänen kommentoi valintaansa.
Nykypäivänä puhutaan hyvin paljon lajien pelikirjoista, eikä Poropojatkaan menestystä ilman toimivaa pelikirjaa
lähde hakemaan. Pelikirjan laatiminen on pitkälti siis valmentajan vastuulla, mutta myös pelaajille annetaan
Väänäsen mukaan vaikutusvaltaa.
- Katotaan nyt ekat yhteiset harkat ja keskustellaan poikien kanssa että miten tätä peliä pelataan, Väänänen heittää
salaperäisenä.
Väänänen ei itse vielä ole nähnyt yhtään Streethockeyn ottelua livenä, joten mies on joutunut turvautumaan
videomateriaaleihin, joita on huhujen mukaan katseltu yön myöhäisillä tunneilla viimeaikaisella korkeanpaikan
leirillä.

- Pitäähän sitä jossakin lajin saloihin tutustua, mies kuittaa huhut.
Poropoikien joukkueen pelaajisto on koutsille jo ennestään tuttu, joten puskista ei miestä mukaan ole otettu.
Väänäsen mukaan joukkue pääsee lähtemään turnaukseen hyvistä asetelmista ja myös valmentajalla luotto omiin
on kova.
- Maalivahtipeli on tikissään kuten myös puolustus kuten hyökkäyskin, joten ei niitä heikkouksia juurikaan ole,
luottavainen valmentaja heittää.
Väänänen haluaa heittää omat haasteensa myös joukkuetta seuraaville ja lähettää samalla terveisensä faneille.
- Faneille ja muillekin tätä sivua seuraaville, pojilla on kova tahto päällä mennä edustaan Ylitorniolaista osaamista
Bratislavaan, joten auttakaa tekin parhaan kykynne mukaan porukkaa pääsemään tavoitteisiinsa.
Poropojat kiittää Jaria valinnasta ja toivottaa miehen tervetulleeksi nousevaan organisaatioon!
Julkaisemme nyt joukkueemme tukevan rungon Bratislavaan. Tulemme julkaisemaan lisää sopimuksia lähiaikoina,
joten malttakaa odottaa.
Maalivahti
#20 Kimmo Mäki
Puolustajat
#8
#44
#88 Ville Ahola

Juha-Pekka
Mikael

Uusimäki
Kuusela

Hyökkääjät
#5
#7
#11
#14
#41
#76
#83 Joni Kauvosaari

Ville

Väänänen
Tuomas
Johannes
Joonas
Arto
Aki

’C’
Kursu
Pukema
Rautio
Siikavirta
Pietsalo

Ylös

Peräpohjolan Poropojat kohti Bratislavan kuumia haasteita

Viime kesänä Peräpohjolan Poropojat juhlivat Suomen Mestaruuttaan, mutta ensi kesänä on mestaruuden
puolustamisen lisäksi edessä suuria haasteita, sillä joukkue on kutsuttu mukaan seurajoukkueiden World Cuppiin,
joka pelataan Bratislavassa 3-6. kesäkuuta. Päätös reissuun lähtemisestä oli loppujen lopuksi helppo tehdä, sillä
tällaista mahdollisuutta, ei varmasti joka päivä tule. Työnsarkaa on edessä suuri määrä, sillä reissu Slovakiaan ei
todellakaan ole ilmainen. Joukkue neuvotteleekin uusia sponsorointisopimuksia ja pyrkii myös talkoilemaan
tilaisuuksien mukaan.
Bratislavassa joukkue kohtaa aivan uudenlaisia haasteita, sillä turnaus pelataan jääkiekkokaukalossa ja lisäksi
mukana on kivenkovia joukkueita Tshekistä, Slovakiasta ja Saksasta. Suomen värejä turnauksessa edustavat
Poropoikien lisäksi Siivikkalan Pelikassit. Tshekeistä ja Slovakiasta tulevat turnauksen suosikit, sillä näissä maissa
Streethockeyta pelataan puoliammattilaisina ja kunnon sarjasysteemein.

Poropoikien runkona turnauksessa häärii viime vuoden Suomen Mestaruus joukkue, jota täydennetään ajan mittaan
täsmä hankinnoilla. Tavoitteena on täydentää joukkuetta sillä tavalla, että mukaan lähtisi 18 kenttäpelaajaa ja 2
maalivahtia. Joukkueen kokoamisesta tiedotetaan kuitenkin lisää mitä lähemmäksi turnausta mennään.
Harjoittelumahdollisuuksia Poropojat pyrkivät laajentamaan, sillä nyt olisi ehdotonta päästä harjoittelemaan oikeaan
kaukaloon, sillä peli muuttuu aikalailla Suomen Streehockey tapahtumaan verrattuna. Ylitornion jäähalliyhtiön
kanssa käydäänkin parhaillaan neuvotteluita, joista odotetaan positiivista lopputulosta.

Tästä alkaa siis Poropoikien Road to World Cup, jonka kulusta tulemme tiedottamaan tasaisin väliajoin. Pidämme
siis kannattajamme ajan tasalla uusien pelaajien ja tukijoiden suhteen. Seuraa siis sivustoamme ja pysy ajan tasalla,
taistelu on valmis alkamaan.

Ylös

Peräpohjolan Poropojat Suomen mestariksi!
Peräpohjolan Poropojat selvittivät siis tiensä tänä vuonna lopputurnaukseen Kuopion karsinnan kakkosena ja
arpaonni ei todellakaan heittänyt joukkueelle mitään helppoa lohkoa. Samaan lohkoon tulivat Kuopion kolmonen
Tarton Silmäasema, jota vastaan Kuopiossa väännettiin tiukka peli, jonka lopulta joukkueemme selvitti 2-0, toisena
lohkovastustajana nähtiin kivenkova Suomen Mestari mallia 2007 eli Atalan Hoki Klupi.
Järjestäjien joustavuuden vuoksi saimme sovittua joukkueellemme pelit vain lauantaiksi, kun muut joukkueet
aloittivat urakkansa jo perjantaina. Kello 8.20 Kampin torille asteli väsyneitä, mutta todella nälkäisiä Poropoikia,
jotka olivat valmiina taistoon Suomen Mestaruudesta. 9.00 oli ensimmäisen ottelun vuoro, kun vastaan asettui
Tarton Silmäasema.
Ottelun alkupuoliskolla oli jälleen havaittavissa selvää jännitystä meidän puolelta, sillä Tarto syötteli välillä meitä
aivan pihalle ja vastustajan toteuttama nopea syöttöpeli näytti sekaannuttavan meidät täysin. Mitä pidemmälle peli
eteni sitä paremmin pääsimme kumminkin juoneen mukaan ja Mikael Kuuselan loistava oivallus maalin eteen
petasi Johannes Pukemalle loistavan paikan, josta mies ei erehtynyt. 1-0 maali oli tässä vaiheessa elintärkeä ja
siitä joukkueemme tuntuikin saavan lisäpotkua. Erätauolla kävimme joukkueen sisällä läpi asioita ja painotimme
rauhallisuuteen ja hyvään puolustuspelaamiseen. Toisessa erässä joukkueemme peli näyttikin paljon paremmalta
ja Ville Väänäsen yllättävä rupelilämäri vei joukkueemme jo 2-0 johtoon. Pelimme rauhoittui huomattavasti maalin
jälkeen ja maalipaikkoja luovuttaneen Tarton maalille alkoikin syntymään huomattavasti enemmän. Ottelun
loppupuolella Johannes Pukema siirsi vielä maalinedusruuhkan päätteeksi pallon kolmannen kerran maaliin ja
näin ottelun loppulukemiksi tuli 3-0. Alun vaikeuksien jälkeen Poropojat kokosivat hienosti itsensä ja näin ollen
tästä oli hyvä jatkaa.
Tätä ei olla vielä juhlittu valmiiksi, sillä juhlat jatkuvat lauantaina Kievarissa, jossa pidetään viralliset
mestaruusjuhlat. Tervetuloa paikalle!
Ylös
Toiseen peliin klo. 12.20 vastaan asettui siis Atalan Hoki Klupi, joka lähtikin otteluun hienoisena
ennakkosuosikkina. Joukkue oli kaatanut perjantaina Tarton lukemin 5-0, joten jäätävä peli oli tiedossa. Ottelu
alkoi hieman Poropoikien hallinnassa ja joukkueesta näkyi, että nyt tosissaan jatkoon haluttiin päästä. Jokainen
pelaaja teki kaikkensa kentällä ja vastustajakin tuntui vielä hieman ihmettelevän. Ensimmäinen erä sujui siis
aikalailla meidän painostuksessamme, toki myös AHK loi vaarallisia tilanteita. Toisen erän alkuun tapahtui niin
kuin monesti aiemminkin, hallinta on meillä, mutta vastustaja iskee. AHK:n nopea hyökkäys tuotti heidän
kannaltaan onnekkaan osuman, kun meidän pelaaja lähti katkaisemaan poikittaissyöttöä, joka muutti sen verran
suuntaa, että ajautui omasta mailasta verkon perukoille. Tämä osuma hieman lamautti peliämme ja AHK alkoi
ottamaan otetta pelistä. Toinen puoliaika meni siis hyvin pitkälti AHK:n hieman hallitessa. Tilanne näytti jo meidän
kannalta hyvin pahalta, kunnes viimeinen kolme minuuttinen pyörähti käyntiin ja Mikael Kuuselan SHOW oli valmis
alkamaan. Kuusela ampui varmasti takatolpille kimmonneen pallon verkkoon ja Poropojilla oli siis noin kolmisen
minuuttia aikaa tehdä jatkoon pääsyyn oikeuttava osuma. Puolitoista minuuttia ottelua jäljellä ja meidän oli otettava
maalivahti pois. Tilanne näytti jo hyvin pahalta, mutta vain puoli minuuttia ennen loppua Kuusela raivasi itselleen
tilaa maalin edestä ja ampui Timo Susimaisen kääntölaukauksen tolpan kautta maaliin! Poropojat olivat siis tällä
osumalla menossa jatkoon ja varmistaakseen täydellisen ottelunsa Kuusela avasi Pukeman vielä maalintekoon ja

Pukemalla oli helppo työ siirtää pallo tyhjänä ammottaneeseen AHK:n maaliin. Näin Poropojat olivat raivanneet
tiensä 8 joukkoon!
Puolivälieriin mentäessä tie ei tosiaankaan ainakaan helpottunut, sillä vastaan asettui viime vuoden Suomen
Mestari ja MM-kisaedustaja Siivikkalan Pelikassit. Ottelun alussa huomasi selvästi Poropoikien liian suuren
kunnioituksen vastustajaa vastaan, sillä kaikki tuntuivat vain seisoskelevan paikallaan. Pelikassit pääsi luomaan
muutamia hyviä maalipaikkoja, kun joukkueemme vain katseli vierestä. Onneksemme Kimmo Mäki maalin suulla
oli maagisessa vireessä. Alun hätäilyn ja sähläilyn jälkeen joukkueemme pääsi kokoajan paremmin peliin mukaan
ja vähitellen myös meille alkoi syntyä maalipaikkoja. Eka erä päättyi 0-0 lukemiin ja molemmat joukkueet tiesivät,
että seuraava maali tulisi olemaan ratkaiseva. Toinen erä olikin huomattavasti varovaisempaa peliä ja tuntui siltä,
että vastustaja tyytyi puolustamaan meitä enemmän ja näin ollen maalipaikkoja meille alkoi tulemaan paljon
enemmän. Molempien tiukan puolustuksen ansiosta varsinainen peliaika päättyi kumminkin 0-0 lukemiin ja edessä
oli rangaistuslaukauskilpailu. Molemmilta valittiin 3 laukojaa. Meiltä kaksi ensimmäistä laukojaa Johannes Pukema
ja Aki Pietsalo epäonnistuivat, mutta meidän onneksi myös Pelikassit jäätyivät yrityksissään. Pelikassien kolmas
laukoja sijoitti pallon verkkoon ja näin Arto Siikavirran oli onnistuttava. Siikapojan hermot pitivät ja jäätävä sijoitus
längeistä sisään pitkitti draamaa. Pelikassien seuraava mies epäonnistui, mutta myös Joni Kauvosaaren laukaus
epäonnistui. Viidennellä kierroksella ratkaisu lopulta syntyi, kun Kimmo ”All-Stars” Mäki pysäytti Pelikassien
laukojan ja Ville Väänäsen harhautus onnistui. Paikka neljän joukossa oli siis varmistettu, loistavaa!!
Ennen välieriä nähtiin All-Stars ottelu, johon Kimmo Mäki valittiin edustamaan Nutcase tiimiä. Onnittelut Kimmolle
tästä!
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ensimmäisessä jatkopelissä, joten revanssin haku oli mielessä. Poropojat aloittivat räväkästi ja ensimmäisen
viiden minuutin aikana joukkue loi hurjan määrän loistopaikkoja, joista yhdestä syntyi 1-0 maali. Maalin edessä
pallo pomppi lopulta Ville Väänäsen lapaan, jolla oli helppo työ siirtää pallo tyhjään maaliin. Saimme juuri sellaisen
alun, kuin halusimme ja pääsimme toteuttamaan puolustustaktiikkaamme heittämällä palloa omalta alueelta
varmasti pois, puolustaen koko joukkueen voimin. Ensimmäinen erä päättyikin 1-0 lukemiin. Toisessa erässä
päätimme jälleen puolustaa tiukasti ja sen vuoksi Veikoilla oli hyvin vaikea päästä maalipaikoille. Loimme myös
itse muutamia paikkoja, mutta enimmäkseen tyydyimme pelaamaan palloa omista pois. Lopussa Veikkojen oli
otettava maalivahti pois tasoitusta hakiessa, mutta silloin oli meidän paikkamme iskeä ja Joni Kauvosaari pääsi
iskemään pallon tyhjiin. Finaalipaikka oli meidän ja tunnelma oli tällä hetkellä todella korkealla!
Finaalissa latautunut joukkueemme sai vastaansa Pomppadillet. Peli oli melko hermostuneen näköistä molempien
joukkueiden osalta, sillä olihan jaossa Suomen Mestaruus! Peli oli hyvin tasaista, mutta yhtäkkiä kuin salama
kirkkaalta taivaalta Joni Kauvosaari kaivoi pallon itselleen maalin edessä vei hieman sivulle ja sijoitti pallon tarkasti
takanurkkaan, tilanne 1-0!!! Tämän jälkeen joukkueemme tiesi tutun kaavan, palloa pois ja tarkkaa oman pään

pelaamista. Eka erä kului loppuun ja kaikki tiesivät, että viimeiset kymmenen minuuttia oli kestettävä, jotta
mestaruus olisi meidän. Puoliajalla painotettiin tarkkaa ja varmaa pelaamista, mutta jähmettymistä paikoilleen ei
missään nimessä saanut tapahtua. Toisella puoliajalla Pomppadillet painoivat raivoisasti päälle alusta asti ja me
jähmetyttiin välillä totaalisesti, onneksemme Mäki maalilla oli ohittamaton. Aika kului todella hitaasti ja varsinkin
kun pallo pyöri omassa päädyssä lähes jatkuvasti. Noin neljä minuuttia ennen loppua saimme pienen
painostusvaiheen, joka pelasti meitä todella paljon. Pidimme palloa hyvin vastustajan päädyssä ja aika kului.
Yhtäkkiä aikaa oli enää jäljellä 45 sekuntia ja se ei tuntuvat kuluvan kellosta pois millään. Vain sekunteja jäljellä,
kun vaihtoaitiostammekin kuului jo huuto: ”Vihellä nyt helvetti jo siihen pilliin” ja sitten se vapauttava piippaus
kuului! Mestaruus oli meidän ja juhlat kentällä olivat sen mukaiset!
Viiden vuoden odotus oli täyttynyt ja ringissä hyppivä joukkue kastui shamppanjalla, kun kopiovastaava Timo
Tjäderhane innostui täysin! Suomen mestaruus oli siis meidän, eikä sitä oikein voinut millään tajuta. Me kuljettiin
kivinen tie finaaliin ja osoitettiin hurjaa henkistä kanttia, joten voitto oli todellakin ansaittu, POIKA ON MEIDÄN
IHANAAAAA!! Kimmo Mäki valittiin turnauksen parhaaksi maalivahdiksi, joten onnittelut Kimmolle vielä tästäkin!
Kiitokset koko mahtavalle porukalle, me ollaan tehty jotain aivan maagista!! Kiitokset tottakai kaikille
yhteistyökumppaneille, kopiovastaava Timo Tjäderhanelle ja paikanpäällä kannustaneille! Erityiskiitokset
majoituksen tarjonneille Tapio Loukolalle ja Kaisa Rautio-Loukolalle!
Osa II
Toisessa osassa tutustumme joukkueen kapteeniin Ville Väänäseen. Terve Ville, kuinkas on reenailtu näin
finaaliturnauksen alla?
-Hyvin on totta kai reenattu, onhan edessä taas vuoden hauskin tapahtuma. Nyt ollaan painotettu eniten tuohon
nopeuspuoleen, joka jätkä pitäis olla iskussa.
Johdatit joukkueesi jo viidennen kerran lopputurnaukseen. Mikä on joukkueen salaisuus, että joka vuosi
PPPP yltää tämmöisiin suorituksiin? Oletko joutunut kapteenin ominaisuudessa ns. ”ruoskimaan”
joukkuettasi parempiin suorituksiin?
-Suurempaa salaisuutta ei varmaan ole. Joukkuehengellä ja kovalla taistelulla ollaan aina menty pitkälle.
Lappilainen hulluus vois ehkä sitten se salaisuus olla. Tätä joukkuetta ei kyllä hirveästi ruoskia tarvi, sen verran
jokaisella voitonhimoa löytyy.
Joukkueessa on kuuleman mukaan erittäin hyvä henki päällä.
Kerropas nyt, mistä tämä johtuu? Kuka on joukkueen ns.
”koppipelaaja”?
- Kaikki niin samanhenkisiä, siitä kai se johtuu. Kurre nyt nousee
aika kovaan asemaan, tuossa koppipelaajan roolissa. Sieltä tulee
juttua ja nauraa saa. Jyrä on tietenki äänessä välillä ehkä liikaaki.
Olet myös PPPP:n pelaajamanageri, pystytkö valottamaan
hieman joukkueen tilannetta? Onko tulossa vahvistuksia? Entä
poisjääntejä?
- Poisjääntejä ei pitäis kyllä olla, kunhan saadaan meidän ”mestis” miehetki mukaan. Sinkkosen Jannen kans
ollaan kumminki hyvissä väleissä, niin eiköhän se onnistu. Yks kovan luokan pakki on varmaan tulossa mukaan,
koska Vestolan Antin kans neuvottelut on jo pitkällä.
Kuopion karsintaturnauksessa teillä piti olla mukana myös SM- Liigapelaajat Jarkko Kauvosaari ja Marko
Anttila. Miksi heitä ei kuitenkaan nähty PPPP:n paidassa? Entä nähdäänkö heidät lopputurnauksessa?
- Valitettavasti miehet joutui jäämään pois, koska Kauvosaari oli kotonaan loukannut jalan ja näin ollen mies joutui
jonkun aikaa kantamaan mukanaan jalkaan sidottua lisäpainoa. Eiköhän Anttila paikalla nähdä, mutta ihan Höpön
riveissä.
Nimeä kolme onnistujaa Kuopion karsintaturnauksesta?

- Maalivahtipeli kyllä toimi, joten Mäki. Pietsalo löysi maalijyvän ja jalka liikkui, puolustuksessa Ahola oli
suorastaan jäätävä.
Klassinen viimeinen kysymys! Kuinka Peräpohjolan Poropojat voittaa SM- Kullan tänä vuonna? Mitä
siihen vaaditaan?
- No siihenhän vaaditaan joka pelistä voittoa. Sumppupuolustus ja vastahyökkäykset, niillä Kamppi on
valloitettavissa.
Ylös
Peräpohjolan Poropojat kohti SM- Finaaliturnausta. Osa I
PPPP:n maalivahdin Kimmo Mäen mietteitä Kuopion karsintaturnauksesta sekä tulevasta SMFinaaliturnauksesta. Morjensta Kimmo! Nyt on Kuopion karsintaturnaus takana ja Finaalipaikka taskussa.
Kerro vähän minkälainen karsintaturnaus Kuopiossa käytiin?
- No Kuopion turnaushan oli mielenkiintoinen sillä turnauksessa oli monta hyvää joukkuetta mukana, ja mikä
hienointa siellä nähtiin myös yllätyksiä sillä Yönkulkijat kairasi itsensä pronssipeliin asti. Mutta tällä hetkellä siellä
oli kuitenkin kaksi joukkuetta ylitse muiden. Jotka sitten loppujen lopuksi hoitivat hommansa melko helposti,
suorastaan läpsyttelivät itsensä Helsinkiin eli Veikot ja me.
Minkälainen oli sinun mielestäsi koko joukkueen panos Kuopiossa?
Oliko ketään ”yllättäjää”, joka pelasi yli sinun odotuksien?
- Mielestäni tämä koko tiiralauma pelasi hyvin ja erityisesti minua lämmitti
puolivälierän taisteleva ilme joka pitää säilyttää ehdottomasti Finaaleihin.
Minkälainen tunne sinulla oli kuin tiesit, että pääsy SMFinaaliturnaukseen varmistui?
- Totta kai tunne oli hieno välierä pelin jälkeen kun paikka auringossa oli ansaittu.
Millä osa alueella PPPP:llä on vielä parannettavaa?
- Uskon, että meillä on finaalien yksi taitavimmista joukkueista mutta mielestäni meidän pitäisi pelata enemmän
sellaista ”rottamaista” peliä ja heittää sitä ajokoiraa maalille, koska se pelityyli valitettavasti tuottaa tulosta.
Mitä mieltä olet omasta suoriutumisesta Kuopiossa? Missä olisi petrattavaa vielä?
- Ihan hyvä turnee, 6 peliä ja 3 omiin. Mutta silti parannettavaa jäi sillä mielestäni kaikki nuista maaleista olisi ollut
kiinniotettavissa. No mutta Helsinkiin asioita lähetään tekemään vielä tarkemmin ja keskitytään jokaiseen peliin
kunnolla ja se auttaa varmasti nostamaan suoritustasoa.
Kerro vähän minkälainen joukkue tänä vuonna PPPP:llä on koossa? Mitkä ovat joukkueen vahvuudet?
Heikkoudet vai onko niitä?
Meillä on jälleen vanha tuttu nippu kasassa, mutta ”floppaaminen” aikaisempien vuosien turnauksissa on nostanut
joukkueen menestymishaluja entistä suuremmaksi. Ja sen vuoksi nyt jokainen laittaa itsensä täysillä peliin ja ovat
valmiita uhrautumaan joukkueen puolesta.
- Vahvuudet:
Joukkuehenki
Puolustajat ovat suorastaan loistavia
Huomattavasti parempi liike aikaisempiin turnauksiin nähden
Hmm, heikkouksia meillä ei taida olla.
Tähän loppuun vielä.. Kuinka PPPP voittaa Suomen mestaruuden tänä vuonna?

- Se on poka helppo homma, mennään Helsinkiin ja voitetaan kaikki pelit niin eikhään sole sitte siinä. Siis pidetään
vain sama taisteluasenne kuin Kuopion puolivälierä pelissä niin tulosta tulee varmasti.
Ylös
Pelaajien taustat
Kimmo ”Kobra” Mäki #20
Kainuunkylän Kobrakäsinen Kimmo Mäki liittyi Poropoikien vahvuuteen jo ensimmäiseen turnaukseen v.2005.
Mäki ansaitsi leipänsä viime kaudella Pietarsaaren Jeppiksessä, jossa mies nousi fanien yhdeksi suosikiksi
mahtavien kiharoidensa ansiosta. Kimmo omaa loistavat refleksit ja tätä muuria on hyvin vaikea ohittaa. Kimmo on
syntynyt v.86, joten vain taivas on rajana tälle liiketalouden opiskelijalle. Jälkipeleissä Kimmo rakastaa
karaokemaista meininkiä ja kinkeroiden taivaallista tuoksua.
Juha-Pekka ”Kille” Uusimäki #8
Taroniemen rajuilta seuduilta kotoisin oleva Kille huomasi jo pienenä jäävänsä suurempien jalkoihin, joten
punttisali ja keuhkojen kasvatus on tullut tälle miehelle enemmän kuin tutuksi. Kille jatkoi loisteliasta uraansa EtPo:ssa ja uuden rakkautensa myötä, miehen aggressiivisempi pelityyli nousi esiin. Kille on kentällä loistava
taistelija ja mahdoton kierrettävä, jolle ei kulmaväännöissä tunnu pärjäävän kukaan. Mies liittyi Poropoikien
vahvuuteen v.2007 ja tällä hetkellä mies opiskelee Rovaniemellä rakennusalaa. Jälkipeleissä Kille uskaltautuu
avaamaan sanaisen arkkunsa ja tanssilattioilla miestä ei voita kukaan.
Mikael ”Mikke” Kuusela #44
Tolpinmäen rajumies liittyi joukkueeseen viime vuonna ja nousi saman tien ykköspelaajaksi. Viime kaudella mies
esiintyi Et-Po:n riveissä ja hurja painonpudotus sai miehen loppukaudesta jo liitämään. Puolustajan tontilla
Poropojissa pelaavaa Mikkeä voi helposti verrata Lasse Kukkoseen, sillä molemmat pelaavat joka hetki
joukkueelleen, eikä osumien otto tunnu missään. Viime vuonna Kuopiossa mies osoitti lämärinsä lujuuden, kun
ohimenneen laukauksen jälkeen tutka näytti lukemaa 163 km/h. Jälkipeleissä miehen tavoittaa helpoiten
baaritiskiltä ja aamupöydästä.
Marko ”Stretsi” Anttila #61
Lempäälässä ensimmäiset parkaisunsa esittänyt jättiläinen esiintyy joukkueen riveissä ensimmäistä kertaa tänä
kesänä. Tampereen Ilveksessä elantonsa tienaava Stretsi kerää katseita paitsi suuren kokonsa, mutta myöskin
uskomattoman kovan laukauksensa ansiosta. Stretsin ulottuvuus ja pelinlukutaito ovat loistavaa luokkaa, eikä
miehen kiertäminen ole käytännössä mahdollista. Jälkipeleissä mies ei ole joukkueen mukana vielä esiintynyt,
mutta Kievarissa annettujen näyttöjen perusteella ainakin Kurrelle on juomia tiedossa.
Jarkko ”Kauvo” Kauvosaari #40
Samaan aikaan Stretsin kanssa sopimuksen solminut Kauvosaari on aina viihtynyt tiukassa harjoittelussa ja Killen
kanssa mies käykin tiukkaa kilpailua joukkueen ”bodarin” palkinnosta. Kauvo esiintyi viime kaudella Ilveksen
riveissä hyvällä menestyksellä ja Poropojissa mies nähdään Stretsin pakkiparina. Kauvo on streethockey piireissä
kaikille uusi tuttavuus, mutta laukaus on silti taatusti kunnossa. Rautaisesta kunnostaan tunnettu mies omaa myös
loistavan pelisilmän. Jälkipeleissä mies viihtyy varmasti Miken seurassa, sillä miehet pelkäävät viinan loppuvan
kesken.
Ville ”Mätzäk” Ahola #88
Perustajajäseniin lukeutuva Ahola siirtyy tänä vuonna poikkeuksellisesti hyökkääjän tontille. Loistava asenne ja
periksiantamattomuus lukeutuvat tämän karpaasin vahvuuksiin. Mies lopetti jääkiekon jo nuorena ja sen jälkeen
aikaa on vietetty valokuvausliikkeissä ja välkkyvien valojen paisteessa. Aholan juuret juontavat Alkkulaan, josta
miehen tie on vienyt Ouluun opiskeluiden karulle tielle, jossa automaatiotekniikka toimii alana. Jälkipeleissä mies
viihtyy bassomusiikin tahdissa ja aina lopulta ilta vie miehen karujen liikkeiden johdattamana tanssilattialle.
Tuomas ”Täkätäkätää” Kursu #7
Tolpinmäen maantiekiitäjä liittyi Poropoikien vahvuuteen viime vuoden lopputurnaukseen ja jatkosopimus oli sen
jälkeen itsestäänselvyys. Kurre on kentällä todellinen taistelija, jonka nopeus on omaa luokkaansa. Mies vaikuttaa

Helsingin seudulla Ilmasotakoulussa, joten pilvissä leijuminen ei todellakaan ole Kurrelle outoa puuhaa. Mies tiiraili
viime kaudella HT Haukkojen riveissä ja nousikin siellä fanien ykkössuosikiksi. Jälkipeleissä Kurre osoittaa
uskomatonta lahjakkuutta tanssilattioiden kierteissä ja pitää huolen siitä, ettei kenelläkään ole tylsää.
Arto ”Kahen kilon Siika” Siikavirta #41
Tolpinmäen kovaan kaartiin lukeutuva Siika liittyi joukkueeseen viime vuonna ja paikoitellen dominoi peliä sentterin
paikaltaan. Rovaniemellä nykyään asusteleva Siika opiskelee liikuntaneuvojaksi ja viime kausi sujui Et-Po:n
riveissä. Siika omaa loistavan pelisilmän ja miehen syötöt päätyvät aina omien miesten lapaan. Pelisilmää Artolla
löytyy rutkasti myös kentän ulkopuolella, joten lahjoja mieheltä kyllä löytyy. Jälkipeleissä Siika on monilahjakkuus,
jolta löytyy lääkkeet jokaiseen tilanteeseen.
Aki ”Gee” Pietsalo #76
Nuotiorannan karujen katujen kasvatti on joukkueen alkuperäisjäseniä ja miehen taitavia käsiä onkin saatu ihailla
jo vuosien ajan. Joukkueen ykkösamiksena tunnettu Aki, kävi aikoinaan Torniossa sähkölinjan, jonka jälkeen tie on
kulkenut aina Lappiin saakka, elikkä ihan Rauman kupeeseen. Viime kaudella mies esiintyi edukseen Vermuntilan
a-junnuissa ja näyttöpaikkoja tuli edustuksessakin, jossa pelit sujuivat lähinnä katsomon puolella jatkuvan sikailun
johdosta. Joukkueen pehmeimmillä käsillä varustettu mies vääntää tällä hetkellä työkseen metallin parissa.
Jälkipeleissä Geellä menee aina lujaa ja useimmiten mies löytääkin itselleen myös jatkoseuraa.
Joonas ”Jiiärr” Rautio #14
Nuotiorannalta tie vei jo nuorena Espooseen, mutta silti mies on täysin saman rankan linjan kulkija kuin ”veljensä”
Akikin. Joonas kuuluu alkuperäisjäseniin ja omaa salibandytaustansa ansiosta pehmeän kosketuksen palloon.
Espoossa Joonas opiskeli aikoinaan tietokoneiden parissa, mutta pokeri vei liikaa aikaa ja näin koulu on vieläkin
kesken. Mieheen voi silloin tällöin törmätä Apteekin hyllyjä täyttelemästä, mutta silloinkin jokin on takuulla viallaan.
Joonas on Aholan kanssa ainoita jäseniä, joita ei enää nykyään löydä kiekkokaukaloista, mutta silti miehen
pelisilmä ja pallotatsi ovat huippu kuosissa. Jälkipeleissä Jiiärr hyppelee tanssilavalla pisteestä toiseen ja aina
jossain vaiheessa miehen löytää myös ”pelien” keskipisteestä.
Joni ”Grinder” Kauvosaari #87
Tolpinmäen karpaasina tunnettu Kauvosaari oli nuorempana todellinen monilahjakkuus, sillä niin keihäänheitto,
hiihto kuin jääkiekkokin sujuivat kuin vettä valaen. Lopulta valinnat oli tehtävä ja kun mies huomasi koko ajan vain
kasvavansa oli jääkiekko luonnollinen valinta. Viime kaudella mies kylvi pelkoa Et-Po:n riveissä, mutta sitä ennen
vuosia vierähti niin Hämeenlinnassa kuin Lappeenrannassakin. Poropoikien vahvuuteen mies liittyi v.2006. Joni
omaa Jiiärrän tapaan lyhyen koulutaustan ja miehillä onkin molemmilla kesken sama koulutus. Joni omaa härän
voimat ja onkin pitelemätön kulmissa, vielä kun käsiä ja jalkojakin löytyy on jälki tuhoisaa. Jälkipeleissä Grinderin
startti on aina hurja ja sen jälkeen liito on todella seuraamisen arvoista.
Johannes ”Frogi” Pukema #11
Nuotiorannan oma poika kuuluu joukkueen perustajajäseniin ja kiekkoilu on ollut osana miehen elämää jo pienestä
pitäen. Rakettimaista nopeuttaan mies esitteli viime kaudella Et-Po:n riveissä, jossa tehot voivat puhua
puolestaan. Muutaman Vaasassa vietetyn vuoden jälkeen mies palasi kotikonnuilleen ja kohta on alkamassa
miehen toinen vuosi Tornion ammattikorkeassa, jossa liiketalous toimii opiskelun kohteena. Miehen kunnosta
kertoo hyvin paljon se, että 3500m meni Cooperissa kevyellä lönkyttelyllä ja varaa olisi vielä ollut kiristää.
Jälkipeleissä Frogi valvoo tarkalla silmällä, mutta maistumisen suhteen ei taatusti silti ole mitään ongelmaa.
Ville ”Väiski” Väänänen #5
Tolpinmäen pimeiden metsien kasvatti kuuluu joukkueen perustajajäseniin ja toimii myös joukkueen kapteenina.
Viime kausi sujui miehellä Et-Po:n riveissä, jonne paluu tapahtui muutaman Vaasassa vietetyn vuoden jälkeen jo
toissa kauden puolella. Opiskelut etenevät Pukeman tapaan Tornion ammattikorkeassa, liiketalouden parissa.
Väiski inhoaa häviämistä yli kaiken ja kentälle se näkyy taistelunhimona. Häviämisen hetkillä mies keräilee itseään
pitemmänkin aikaa. Jälkipeleissä Väiskillä menee välillä turhankin lujaa ja fanilaulut ovat tulleet monille jo hyvinkin
tutuiksi.
Ylös

Peräpohjolan Poropojat jälleen sopimukseen Lomakeskus Karemajojen kanssa

Peräpohjolan Poropojat onnistuivat jälleen tekemään sopimuksen Lomakeskus Karemajojen kanssa ja tämä
tarkoittaa sitä, että loistava Streethockey Areena on joukkueen käytössä. Tenniskenttänä ennen toiminut asfaltoitu
alue aitauksineen antaa loistavat mahdollisuudet joukkueen kehittämiseen.
Lomakeskus Karemajojen johtaja Hannele Peuraniemi solmi tänään sopimuksen allekirjoittaneen kanssa ja näin
ollen lähtökohdat tulevan kesän peleihin on jälleen loistavat. Peräpohjolan Poropojat haluaa osoittaa suuren
kiitoksen Hannele Peuraniemelle ja koko Karemajojen työväelle!
Let the games Begin!!

Ylös
Poropojat sopimukseen kahden tähtipelaajan kanssa
Peräpohjolan Poropoikien aktiivinen scouttaus maailmalla toi jälleen haluttua tulosta. Tampereen pysähdyksen
aikana joukkueen haaviin ui kaksi todellista saalista, kun Tampereen Ilveksestä tutut Jarkko Kauvosaari ja Marko
Anttila päättivät allekirjoittaa sopimukset Poropoikien kanssa.
Anttilan sopimus on mallia 40+1, joten joukkueet fanit saavat iloita miehen otteista pitkään. Kauvosaaren sopimus
on toistaiseksi voimassaoleva ja miehen kanssa pyritään myös pääsemään pitempiaikaiseen sitoutumiseen.

- Sain niin pitkän sopimuksen kun halusin ja liksa on hyvä, tyytyväinen
Anttila kertoo.
Kauvosaaren mietteet eivät aivan kulkeneet Anttilan kanssa samoilla
linjoilla:
- No ei tämä halvaksi tule... Mutta olen tyytyväinen, Kauvo huokaili.
Neuvottelut molempien pelaajien kanssa kestivät tovin, mutta lopulta
kumpikin pelaaja saatiin vakuutettua joukkueen iskukyvystä ja
molemmilla pelaajilla oli lopulta myös selkeä näkemys siitä, miksi he
lopulta sopimuksen allekirjoittivat.
- Loistava mahollisuus menestyä ja Kauvosaaren tarjoilut, enkä tarkoita syöttöjä, Anttila hehkutti.
- En mahtunu muihin joukkueisiin, Kauvosaari totesi vaatimattomana.
Kauvosaari ja Anttila ovat molemmat isokokoisia pelaajia ja sen
ansiosta tämä tuo sopivan pelotteen Poropoikien puolustukseen, sillä
miehethän tosiaan joukkueessa pakkiparina esiintyvät. Joukkueen
mahdollisuuksiin kesän peleissä molemmat miehet uskovat.
- Hyvät mahikset jos käytetään omat momenttumit hyväksi, muuten ei
mitään mahollisuuksia, Kauvosaari heittää.
- Uskon, mutta päivän kunto ratkaisee, toteaa Anttila.
Kauvo ja Stretsi tuovat joukkueeseen erittäin paljon ulottuvuutta ja
laukaisuvoimaa, mutta ennen kaikkea rauhallisuutta ennestäänkin
kovaan puolustuspakkaan. Miesten sopimuksien myötä Poropoikien
kokoonpano näyttää erittäin hyvältä, eikä lisähankintoja olla enää tekemässä. Kauvosaari on luvannut huolehtia
molemmat miehet ajoissa pelipaikoille, mutta sen sijaan Lempäälän jätti lupaa kannattajille myös hieman lisää.
- Lupaan tuoda mukanani reippaan mielen ja yhden jalkakynän, lähettää Stretsi loppuun terveiset kannattajille.
Ylös
Lauri ”Rampa” Rämet PPPP:n viimeisin hankinta
(12.08.2008)
PPPP on jo pitemmän aikaa pitänyt salassa tietoa siitä, että maalivahti Kimmo Mäki joutuu jättämään Helsingin
lopputurnauksen väliin pelikiireiden vuoksi. Menetys oli joukkueelle todella suuri kolaus, sillä Mäki on tehnyt
maalinsa suulla erittäin vakuuttavaa jälkeä ja näin ollen joukkue ei halunnutkaan tuoda tietoa julki, ennen kuin
korvaaja on hänelle löydetty.
Joukkueen scoutit ovat tehneet todella paljon töitä löytääkseen Mäelle sopivan korvaajan, mutta sellaista
maalivahtia ei tuntunut löytyvän mistään. Reissunsa loppupuolella scoutit saapuivat Ouluun ja päättivät yöpyä
viimeisen yönsä Nallikarin campingilla, ratkaisu osoittautui lopulta kullanarvoiseksi. Miesten saapuessa Nallikariin
he havaitsivat Merellä kiitävän vesilautailijan, jota kohti lensi koko ajan jotain pientä tavaraa. Miehet menivät
lähemmäs ja huomasivat, että lautailija oli pukenut ylleen maalivahdin varusteet ja toinen mies ampui veneestä
kiekkoja hänen torjuttavakseen. Siinä vaiheessa miehet katsoivat toisiaan ja nyökkäsivät, PPPP oli löytänyt
itselleen maalivahdin.
Kyseinen mies on nimeltään Lauri Rämet ja hän on kotoisin juurikin Oulusta. Urallaan mies on
edustanut Kajaanin Hokkia mestiksessä vuosina 02/03 ja 03/04, sen jälkeen mies on edustanut
Suomisarjassa Kuusamon Pallokarhuja, Oulun Kiekko-Laseria ja Et-Po 72:ta. Rämet on ollut jokaisella
Suomisarja kaudellaan joukkueensa selkeä ykkösmaalivahti ja onkin tehnyt tehtävässään vakuuttavaa jälkeä.
Rämet on syntynyt vuonna -83, joten kyseessä on vielä nuori, mutta kokenut maalivahti.
- Rämetin hankinta tuli ajankohtaiseksi, kun Mäki joutui perumaan. Huippu maalivahti, jonka vahvuuksia ovat
ehdottomasti hänen rauhallisuus, hyvät ja nopeat liikkeet ja tasaisuus. Tämän parempaa paikkaajaa oltais tuskin
löydetty, nimettömänä pysyttelevä Scoutti kertoo.

- Hyvin rauhallinen ja peittävä maalivahti, joka varmasti pystyy auttamaan joukkuetta niin hyvinä kuin huonoinakin
aikoina, Pukema lisää ylistyssanoja.
Peräpohjolan Poropojat toivottavat Lauri Rämetin lämpimästi tervetulleeksi joukkueeseen ja toivovat hänen
viihtyvän joukkueen riveissä!
Ylös
Tuomas ”Täkätäkätää” Kursu PPPP:n uusin vahvistus
(6.8.2008)
Peräpohjolan Poropoikien scoutit lähtivät kiertämään Suomea viikkoja sitten, etsien uutta hyökkäyspään
vahvistusta. Scouttien saapuessa Järvenpäähän miesten leuat loksahtivat paikoiltaan ja kaikkien suusta kuului
yhteen ääneen: ”We want him, no one else”! Miehet olivat saapuneet Tuomas Kursun pyhimpään
harjoituspaikkaan Järvenpään Keskuskentälle, jossa Kursu harjoitteli parhaillaan 100 metrin spurtteja. Kursun ajat
painuivat kaikki alle 11 sekunnin, mutta silloin hänen kädessään oli maila ja lavassa aivan kuin liimattuna pallo.
Tämän nähtyään miehet olivat varmoja siitä, että tässä olisi mies joka veisi PPPP:n lopputurnauksessa hyvin
pitkälle.
Tuomas Kursu on lähtöisin Ylitorniolta ja on aloittanut jääkiekkouransa Et-Po 72:n riveissä. Tällä hetkellä mies
aiheuttaa kauhua vastustajissa HT Haukkojen riveissä. Kursun parhaimpia ominaisuuksia ovat hänen
räjähdysmäisen nopeat jalat, hyvä pelisilmä ja uskomaton rannelaukaus. Kursu osaa tarvittaessa pelata myös
hyvin fyysistä peliä, josta kertoo paljon se, että moni vastustaja on kuullut hänen nimensä ensi kertaa vasta
sairaalasta herättyään.
- Kyllähän me Kursu sen vuoksi hommattiin, että joukkueeseen saataisiin taistelutahtoa ja jalkoja lisää.
Huippuhankinta, ei voi muuta sanoa, pelaajamanageri Pukema hehkuttaa.
- Kyllä en tosiaan haluais olla vastustaja jos, ”Kurre” olis vastapuolella. Hyi helvetti se tulee lujaa, Siikavirta
naureskelee.
Saimme kiireisen Kursun langanpäähän ja esitimme hänelle muutaman kysymyksen:
Miksi valitsit PPPP:n?
Kursu: PPPP pysty tarjoon selkeesti parhaan sopparin ja mahdollisuuden voittaa. Sopimuksen reunaehtoja oli
muutama, joista tärkeimpänä numero 7, josta päästiin kevyen kädenväännön jälkeen sopuun. Toisena ehtona oli
vähintäänkin kolmen viikon kesäloma yhdistettynä treenittömään kesään. Näillä koukuilla PPPP meikäläisen
houkutteli mukaan ja helppo oli nimi pistää paperiin. Helsingin IFK ei vastaaviin myönnytyksiin pystynyt, vaan
vaatimalla vaati, että treenaisin koko kesä Jeren kanssa tiukkaa punttia Thaimaassa.
Mitkä on tavoitteet lopputurnauksessa?
Kursu: Kampistahan ei ilman mitalia lähetä kulumallakaan. Eikä tällä kertaa riitä, että haetaan
lohdutuspalkintomitskut tiimarista! Toinen päätavoite on antaa Arto ”Kahen kilon Siika” Siikavirralle
mahdollisimman kova vastus turnauksen MVP – pystin voittajaehdokkaaksi.
Mitä tuot joukkueelle?
Kursu: Tarkoituksena on tuoda joukkueen muutamalle pelaajalle nimeä mainitsematta parit kevyet irtopallit
turnaukseen. Ne on varsin keposet ja miellyttävät, Philips Bodygroomin sponsoroimat pehmeät kulkuset, joita voi
puristella myös stressin aikana. Kyllä sitten alkaa PPPP:llä kulkeen!!
Kursun sopimuksen myötä joukkue alkaa olemaan valmis tuleviin Helsingin finaalikamppailuihin!
Ylös

Peräpohjolan Poropojille paikka Helsingin lopputurnaukseen!
(1.7.08)
Tänä vuonna oli Kuopion vuorona toimia PPPP:n reissun päämääränä ja streethockeyn SM-karsintapaikkana.
Reissuun lähdettiin kahden auton, 9 kenttäpelaajan, 1 maalivahdin ja huippu valmentajan voimin. Saavuimme

perille perjantai-iltasella ja loppuillan käytimme tehokkaaseen valmistautumiseen ja viimeisten kuvioiden
hiomiseen.
Lauantaina kello 11.30 oli ensimmäisen ottelun vuoro ja siinä vastaamme asteli Yön kulkijat. Vastustaja olikin heti
ottelun alusta asti helisemässä pirteiden Poropoikien kanssa ja lopulta taululle ladottiin tylyt 7-0 lukemat. PPPP
liikkui ottelussa hyvällä jalalla ja näin ollen vastustaja ei kerinnyt käänteissä mukana ja pelistä tuli turhankin selvä.
Joukkueen pistenikkarina ottelussa toimi Johannes Pukema tehoin 0+3. Koutsin sanoin: ” Lähtekää jo
oranssipaitaset kotia, tulee niin rumasti tukkaan!”
Lauantain toisessa pelissä vastaan asettui APV Alavudelta, joka kuuluikin turnauksen ennakkosuosikkeihin.
Vauhtia oli tässä ottelussa heti alusta alkaen huomattavasti enemmän kuin ensimmäisessä, mutta maalipaikat
olivat harvemmassa. Ottelussa nähtiin monia kovia vääntöjä, eikä tunteen purkauksiltakaan vältytty. Peli pysyi silti
ihan aisoissa, eikä turhia ylilyöntejä nähty. Ottelu eteni yli puolivälin maalittomissa lukemissa, kunnes Markus
Kuuselan vapauttava syöttö löysi maalille yksin jääneen Aki Pietsalon, joka taisteli pallon verkon perukoille.
Ottelun lopun PPPP puolusti tarkasti ja Kimmo Mäki otti maalillaan lukuisia huippu torjuntoja ja näin ollen ottelu
päättyi PPPP:n 1-0 voittoon.
Lauantain anti: Kaksi hyvää peliä, loistavaa taistelua, nättejä maaleja, Kuuselan Miken vastustajan kuumentamis
huudot ja valmentaja Joni Kauvosaaren taktikset neuvot!
Sunnuntai aamuna joukkue saapui pelipaikalle hyvinkin pirteänä ja valmiina ensimmäiseen otteluun, mutta tällä
kertaa Hc Pedon Kaatajat olivat kaataneet itsensä niin syvästi sängyn pohjalle, että PPPP:lle tuomittiin ottelusta
luovutusvoitto. ”Tää oli helppo kairausvoitto”!
Toiseen otteluun vastustajaksi saapui suoraan Kuopion kehdosta Tarto Jail Team. Poropojat olivat lukkiuttaneet
jalkansa tiukasti Mars patukoiden ihmeelliseen maailmaan ja näin ollen ottelun alku oli varsinkin hyvin nihkeää.
Vastustaja jylläsi hyvin päälle ja heidän puolustuspakettinsa oli maagisen tiivis. Kerta toisensa jälkeen
löysäjalkaiset Poropojat iskivät sarviaan tähän puolustuspakettiin, mutta ilman minkäänlaista tulosta. Kun
vastustaja sitten hienon hyökkäyksen päätteeksi iski 1-0 johtomaalin, oli peli käytännössä jo ohi. PPPP ei missään
vaiheessa pystynyt kunnolla haastamaan vastustajan puolustusta ja, kun Jail Teamin pojat vielä kerran veivät
pallon tyhjään maaliin oli peli sillä selvä. 2-0 tappio niskassaan joukkue poistui Niiralan montun hämäriin uumeniin.
Puhtaat paperit tästä tappiopelistä voidaan antaa vain Kimmo Mäelle ja joukkueen puolustukselle. Tämä tappio
tiesi lohkon kakkossijaa.
Oli edessä kuuma ja hikinen puolivälierä kamppailu, jossa vastaan asettui Happy Campers Rovaniemeltä.
Joukkueet olivat valmiina ja kun pallo tippui ensimmäisen kerran peliin, oli aistittavissa paikallispelin tuntua. Vauhti
oli lujaa ja paikkoja luotiin melko tiuhaan tahtiin. PPPP sai ensimmäisessä erässä mahdollisuuden siirtyä johtoon,
kun Mikael Kuuselaa rikottiin rangaistuslaukauksen arvoisesti. Kuusela itse astui pallon taakse ja suoritus oli
viileääkin viileämpi kun hän sivalsi pallon kevyesti Ex-Jokipoika maalivahti Teemu Seppäsen ohi maalin
yläkulmaan. Toisessa erässä Happy Campers pääsi enemmän ja enemmän peliin mukaan ja lopulta tasoitus oli
kylmä tosiasia. Kun nämä 1-1 lukemat pitivät loppuun asti, oli edessä hermoja raastava rangaistuslaukauskilpailu.
5 laukojaa, 2 maalivahtia ja tasainen asfalttikenttä, kumpi sen paremmin kestää? Rankkareilla edettiin aina
viimeisille laukojille asti, kunnes Aki Pietsalo viimeisenä ampuja sijoitti pallon ohi Seppäsen ja näin ollen
välieräpaikka oli varmistettu. Johannes Pukema onnistui myöskin omassa laukauksessaan ja Harri Ärväs oli
vastustajien ainoa onnistuja. Kimmo Mäki oli maalilla kuin Kiinan Muuri, mutta ilman muurin halkeamia.
Välierässä vastaan asettui Höpö, Lempäälästä. Marko Anttilalla vahvistettu joukkue oli edennyt vakuuttavasti
oman lohkonsa voittoon, mutta tällä kertaa sillä ei ollut mitään merkitystä. Poropojat pistivät heti alusta alkaen jalat
liikkeelle ja isokokoiset Höpön miehet olivat heti helisemässä. Ensimmäisen maali nähtiin, kun Johannes Pukema
upotti takuuvarmasti pallon rangaistuslaukauksesta maalin perukoille. Tämän maalin jälkeen peli olikin sitten enää
yhtä maalia ja kolme nopeaa maalia ensimmäiseen erään oli Höpölle myrkkyä. Toisessa erässä PPPP komisteli
lukemia vielä kahden maalin verran ja näin ollen lopputurnauspaikka varmistui lukemin 6-0. Tehomiehinä ottelussa
häärivät Johannes Pukema 1+0, Joonas Rautio 1+2 ja Ville Väänänen 3+0.
Finaalissa vastaan asettuikin sitten tuttu ja turvallinen Vuorelan Veikot, Kuopiosta. Ottelussa nähtiin paljon
maalipaikkoja, kummankin joukkueen rennon pelin vuoksi, olihan taskussa jo liput Helsingin lopputurnaukseen.
Vuorelan Veikot aloitti maalinteon, kun Janne Mönkkönen siirsi komean yhdistelmän päätteeksi pallon maaliin.
PPPP ei kumminkaan halunnut antaa missään vaiheessa helppoa voittoa ja taisteli itsensä tasoihin toisessa
erässä, kun Johannes Pukema sivalsi pallon maaliin Ville Aholan komean esityön päätteeksi. Tämänkin jälkeen
kummallakin oli paikkansa ratkaista ottelu, mutta maalivahdit olivat molemmissa päädyissä luottamuksen arvoisia.
Oli jälleen edessä rangaistuslaukauskilpailu, jossa tällä kertaa valittiin kolme laukojaa, mutta kaikkia kolmea ei
kumminkaan tarvittu kun Arto Siikavirta ja Johannes Pukema upottivat omat rankkarinsa maaliin ja kummatkin
Veikkojen laukojat epäonnistuivat. Näin ollen karsintaturnauksen voitto matkasi Peräpohjolan Poropoikien mukana
Ylitorniolle.

Sunnuntai päivän ja koko turnauksen yleisanti: Vaikeuksien kautta voittoon, puolustus ja maalivahtipeli onnistuivat
täydellisesti, vieläkin voisi toivoa parempaa viimeistelyä, Kairausvoima oli kohdillaan ja hermot pitivät tiukoissa
paikassa.
Tästä on hyvä jatkaa Helsinkiä kohden!
Ylös

Arto ”Siika” Siikavirta Peräpohjolan Poropoikien uusin hankinta
(8.6.08)
10, 11, 12, 16 ja nyt viimeisimpänä suomisarja kautena 34 pistettä, siinä mies, joka on tulevaisuudessa PPPP:n
miehiä. Arto Siikavirta on koko uransa ajan edustanut Et-Po 72:ta ja nyt hän haluaa laajentaa kiekkouraansa
myös streethockeyn puolelle. Siikavirta on vasta 22 vuotias huippulupaus, josta PPPP odottaa todellista ratkaisijaa
tärkeisiin peleihin.
- Siikavirta tuo joukkueemme peliin järkevyyttä ja hänen
loistavalla pelisilmällä ja vapauttavilla syötöillä, tulemme
luomaan tulevaisuudessa vielä enemmän vaarallisia
maalipaikkoja. Loistava pelaaja kerta kaikkiaan, hehkuttaa
pelaajamanageri Pukema.
Siikavirran viime vuoden tehot Suomisarjassa 11+23
osoittavat, että kyseessä on todellinen playmaker, joka
kumminkin tarvittaessa osaa toimittaa pelivälineen itsekin
verkkoon. Kun Siikavirran agentti otti PPPP:n
pelaajamanageri Pukemaan yhteyttä, ei vastausta
tarvinnut hirveästi miettiä:
- Olin välittömästi kiinnostunut miehestä sillä tiesin mihin
hän pystyy, ja kun asiat saatiin laitettua järjestykseen,
syntyi sopimus melko nopeasti.
Siikavirta itse oli hyvin innoissaan syntyneestä sopimuksesta ja odotukset ovat hänelläkin korkealla tulevaa kesää
ajatellen.
- Tunnelma on huikee ko pitkän väännön jälkeen saatiin molempia osapuolia tyydyttävä huippusoppari! Kesästä
ootan mielenkiintosta. Innolla odotan uusia haasteita uuden lajin parissa.
Tavoitteetkin tuntuivat miehellä olevan hyvin selvillä.
- Tavoitteina nostaa kannu kohti taivasta elokuussa Kampissa. Sekä luultavasti täytyy pokata viellä finaalien MVP.
Haluammekin kiittää PPPP:n puolesta kaikkia niitä osapuolia, jotka mahdollistavat tämän huippusopparin
syntymisen ja toivomme antoisaa streethockey kesää!
Ylös

Aki ”Ironman” Koskela Peräpohjolan Poropoikien riveihin
Peräpohjolan Poropoikien mystiset scoutit ovat pitkän maailman kiertueensa päätteeksi löytäneet joukkueen
riveihin uuden puolustajan. Joukkueen johto on ollut jo pitemmän aikaa sen kannalla, että jos menestystä halutaan
tulevaisuudessa saada, on joukkueelle saatava puolustukseen mies joka voi Aholan rinnalla johtaa
joukkuetta. Scoutit aloittivat maailmankiertueensa Australiasta, josta jatkettiin matkaa Kiinan kautta Afrikkaan.
Ilman minkäänlaisia tuloksia vierailtiin myös USA:ssa, Kanadassa, Brasiliassa ja kaikissa Pohjoismaissa.
Scoutit saapuivat Suomeen päät painuksissa ja toivonsa menettäneinä. Karungin kohdalla miesten päät kuitenkin
nousivat ja silmät alkoivat kiilua innostuksesta, miehiä vastaan juoksi mies joka muistutti kropaltaan hyvin paljolti
Muhammed Alia. Mies juoksi erittäin lujaa vauhtia ja samanaikaisesti hän ”riplaili” sählymailalla palloa, ihan sen
näköisesti kuin ei olisi mitään muuta ikinä tehnytkään. Miehet pysäyttivät autonsa tämän mystisen miehen viereen
ja kysyivät minne mies oli matkalla: ”En oikeastaan minnekään, kunhan seku vain reenailen”, mies kertoi. Tämän
jälkeen scoutit olivat vakuuttuneita siitä, että he olivat löytäneet juuri sen oikean miehen.

Virallisissa sopimusneuvotteluissa kävi ilmi, että mies oli lähtöisin Kainuunkylästä ja hänen nimensä on Aki
Koskela. Koskela on nyt jo muutaman vuoden verran esiintynyt paikallisvastustaja Kuikan riveissä ja johdattanut
joukkueensa mm. Poro Cupin pronssimitalisteiksi. Koskelan vahvuuksia kentällä ovat: Voimakas, pallovarma,
omaa hyvän pelisilmän ja on erittäin nopea.
Scouttien kysyessä Koskelaa Peräpohjolan Poropoikien riveihin, ei Koskela tarvinnut pitkää miettimisaikaa sillä
vastaus tuli kuin apteekin hyllyltä: ”Kyllä minä tulen”!
- Maaginen mies, joka ei turhia tule pelkäämään. Hyvin eleetön ja erittäin riskin oloinen kaveri, hyvin iloinen scoutti
kertoi.
Monien puhelinsoittojen jälkeen tavoitimme, myös PPPP:n pelaajamanageri Johannes Pukeman, joka tuntui
olevan onnensa kukkuroilla:
- Aivan loistavaa, Koskela vahvistaa kovaa puolustustamme entisestään. Koskelan hyvän liikkumisen ja
sijoittumisen ansiosta hän avaa peliä loistavasti. Vääntötilanteissa Koskela ei vahvan kesäkuntonsa vuoksi tule
missään tapauksessa häviämään ja olenkin kaavaillut hänelle poliisin roolia, Pukema kertoi.
Koskelan luottopariksi kaavailtu Ville Ahola oli myös onnesta sekaisin kun sai tiedon Koskelan siirrosta:
- Aivan mahtava fiilis. Odotukset ovat erittäin korkealla, sillä olen kerran aikaisemmin pelannut miehen kanssa ja
silloin tuntui, kun olisimme syntyneet käsi kädessä. Tuo vahvuutta ja kovuutta meidän joukkueeseen.
Koskelan siirto on siis näin ollen selvä ja tämän siirron voimin PPPP lähtee tavoittelemaan finaalipaikkaa tulevassa
Poro Cupissa.
Ylös

Peräpohjolan Poropojat Tampereen ykkösiä
Peräpohjolan Poropoikien alkuperäisenä streethockeyn karsintapaikkana piti olla Oulu, mutta pelipaikan puutteen
vuoksi turnaus jouduttiin perumaan. Tämän vuoksi joukkue päätti ilmoittautua mukaan Tampereen karsintaan, joka
pelattiin 14-15.7. Karsintaan oli ilmoittautunut mukaan 21 joukkuetta, joista neljälle parhaalle avautui paikka
Helsingin SM-lopputurnaukseen.
Joukkueemme pelit alkoivat lauantaina, jolloin pelattiin kolme tiukkaa peliä. Ensimmäisessä ottelussa saimme
vastaamme Winnipegin, joka pistikin kampoihin meille aika tasaisesti, mutta joutui silti poistumaan kentältä 2-1
tappio niskassaan.
Toisessa ottelussa kovan tasomme joutui kokemaan Lahden Sport10, joka ei oikein missään vaiheessa päässyt
ottelun pelirytmistä kiinni ja näin ollen lopputulos oli 3-0.
Lauantain viimeisessä pelissä vastaamme asettui Hootee ja tästäkin ottelusta tuli melko tasainen, mutta loistavan
yhteispelin ansiosta onnistuimme kääntämään ottelun eduksemme lukemin 3-1.
Sunnuntaipäivään lähdettiin kaikin puolin hyvin onnistuneen tankkauksen turvin ja ensimmäisessä ottelussa
taistelimmekin Beach Lionsien kanssa lohkovoitosta. Ottelussa kummallekin joukkueelle siunaantui hyviä
maalintekopaikkoja, mutta maalivahtien loistava työskentely piti pelin loppuun asti maalittomana. Näin ollen Beach
Lions vei lohkovoiton paremman maalieron turvin.
Neljännesvälierään saimme vastaamme Siperian Tiikerit, jotka joutuivatkin aikamoisen pyörityksen kohteeksi.
Joukkueemme pyöritteli taululle komeat 6-0 lukemat ja ottelun lopuksi herrasmiesten tavoin talutimme
vastustajamme ulos kentältä, heidän yllättävän huimauksen vuoksi.
Puolivälierissä saimme vastaamme liigamiehistä vahvistuneen HC Kossuvishyn, joka oli voittanut hienolla tavalla
oman alkulohkonsa. Onnistuimme luomaan koko ottelun ajan hyviä maalintekopaikkoja, mutta pallo ei vain millään
halunnut mennä sisään Myös vastustajilla oli loistopaikkoja, mutta Kimmo Mäki näytti maalillaan huipputaitojaan.
Ottelun varsinaisella peliajalla ei nähty yhtään maalia ja näin ollen ratkaisua jouduttiin hakemaan
rangaistuslaukauskisasta. Rankkareilla PPPP onnistui kahdesti ja kun Kimmo Mäki nappasi kiinni kaksi vetoa, oli
paikka välieriin ja samalla myös Helsinkiin varmistettu.
Välierissä vastaan asettui Vuorelan veikot, jolla on tilillään kaksi pronssia ja yksi hopea SM-lopputurnauksesta.
PPPP lähti ennakkoluulottomasti haastamaan Veikkoja ja se tuottikin tulosta jo noin 20 sekunnin jälkeen, kun Aki
Pietsalo sai sijoittaa pallon tyhjään maaliin Johannes Pukeman taistelun jälkeen. Veikot eivät saaneet luotua
hirveästi huippumaalinteko paikkoja, vaan kaikki laukaukset tulivat melko kaukaa ja näissä vedoissa ei Kimmo
Mäellä hirveästi vaikeuksia ollut. Kun Aki Pietsalo narrasi vastustajan puolustajia ja maalivahtia ja sijoitti pallon
nätisti maaliin, taisi vastustajien selästä kuulua pienimuotoinen naksahdus. Lopun rynnistyskään ei enää auttanut,
vaan PPPP eteni vakuuttavasti finaaliin lukemin 2-0.
Finaalissa vastaan asettui Strap on United, jossa mukana oli muutamia SM-liigapelaajia Tapparan joukkueesta.
PPPP aloitti ottelun vahvasti ja Markus Kuuselan tulinen lämäri löysi tiensä aivan yläkulmaan. Kuusela jatkoi
dominoimistaan kentällä, kun hän narrasi maalivahdin kahville ja heitti pallon yläkulmaan, tilannetta edelsi
Johannes Pukeman hieno läpisyöttö. Tämän jälkeen alkoi PPPP:n nukkuminen ja Strap on United pääsi peliin
mukaan kahdella salamamaalillaan.
Toisella puolikkaalla Markus Kuuselan maaginen lätty tavoitti Aki Pietsalon, joka yllätti tarkalla vedollaan
vastustajan maalivahdin. Maalin jälkeen PPPP:n oma pää pysyi puhtaana ja kun vielä loppuhetkillä joukkue
onnistui siirtämään pallon tyhjään vastustajan maaliin, oli ottelu selvä. Peräpohjolan Poropojat julistettiin
Tampereen karsinnan voittajiksi ja näin ollen kotimatkalle voitiin lähteä hyvillä mielin.

Nyt joukkue aloittaa kovan valmistautumisen kohti SM-finaaleja, jotka pelataan Helsingisä 17-18.8.
Lopputurnauksesta lähdetään hakemaan joukkueen ensimmäistä SM-mitalia, toivottavasti hieman leveämmän
materiaalin turvin. Tampereella joukkueessa oli mukana Aki Pietsalo, Joonas Rautio, Johannes Pukema, Markus
Kuusela, Ville Väänänen, Ville Ahola, Kimmo Mäki ja Joni Kauvosaari. Joni oli mukana vain lauantaipäivän, mutta
sunnuntain Lappeenrantaan lähtö esti pelaamisen toisena päivänä.
HALUAMME KIITTÄÄ KAIKKIA SPONSOREITA (YBT, Supermarket Ylitornio, Teboil, Optikkoliike Lapinkatse,
K-Rauta Lakkapää, Kesport, Apteekki, Aavasaksan Sähkö, Kelloliike Kuitunen, JSR), JOTKA
MAHDOLLISTIVAT MATKAMME TAMPEREELLE JA TOIVOMME, ETTÄ OLISITTE MYÖS TUKEMASSA
MEIDÄN SM-MITALI JAHTIAMME HELSINKIIN!
Ylös

Oulu muuttui Tampereeksi!
Oulun streethockey turnaus oli kaavailtu pelattavaksi 30.6-1.7, mutta jostain kumman syystä Oulun kaupunki ei
kauppatoriaan halunnut antaa käyttöön. Tämän vuoksi Dynamite Promotion päätti peruuttaa koko Oulun
turnauksen, sillä muuta näkyvällä alueella olevaa paikkaa ei löytynyt.
Tieto joukkueellemme saapui keskiviikkona, kun autot kohti Oulua olisi jo startattu perjantaina. Ilmoitus
peruuntumisesta tuli siis aika myöhään ja senpä vuoksi se tuntuikin entistä raskaammalta. Hetken aikaa ehdimme
asian kanssa tuskailla, kunnes päätimme ottaa yhteyttä järjestäjien suuntaan ja kysellä olisiko Tampereen
turnauksessa joukkueellemme tilaa. Järjestäjien suunnasta tuli myönteinen vastaus, että meille paikka
turnaukseen voitaisiin järjestää.
Tampereen turnaus pelataan 14-15.7 ja itse matkustamme paikalle jo perjantaina, jotta lauantain peleihin olisi
saatu mahdollisimman hyvä latautuminen alle. Tampereella joukkueita taitaa olla se 32 kappaletta, joten
lopputurnaukseen pääseminen vaatii huippuonnistumisia. Ainoaksi harmiksi voimme todeta sen, että Juha-Pekka
Uusimäki ei valitettavasti turnausvahvuudessamme ole, hänen korkeanpaikan leirinsä vuoksi. Muuten näyttää
siltä, että joukkueemme on kasassa ja valmiimpana kuin koskaan taistelemaan lopputurnaus paikasta.
Joten eipä sitten muuta kuin, Tampere HERE WE COME!
Ylös

Joonas Rautio joutuu jättämään Sm- karsinta turnauksen väliin
Eilen illalla (20.6) pelaajamanageri Johannes Pukeman puhelin soi. Joonas Rautio joutuin sekä joukkueen ja
itsensä harmiksi ilmoittaa, ettet pääse Oulussa pelattavaan Streethockeyn SM- karsinta turnaukseen. Syyksi
Rautio ilmoitti henkilökohtaiset syyt/menot. Tästä johtuen pelaajamanagerin puhelin lasku on noussut hurjasti uutta
pelaajaa etsiessä. Meillä on nyt haavissa jopa maajoukkueessa pelannut kiekkoilija. Viikonlopun aikana saadaan
selvyys, että pääseekö kyseinen henkilö lähtemään Ouluun taistelemaan turnaus voitosta, pelaajamanageri
Pukema kertoo tilanteesta. Kyllä me saadaan joku paikkaamaan tilanteen, vaikka Raution pois jäänti jättääkin
suuren aukon hyökkäykseen. Katsotaan mitä keksimme... Meillä on muutama ässä hihassa kokoonpanojen
suhteen, Pukema jatkaa.
Ylös

Peräpohjolan Poropojille uusi maalivahti, Kenttälehto Kuikan riveihin
Peräpohjolan Poropojat on saanut valmiiksi sopimusneuvottelunsa uuden maalivahtinsa Joonas
Raunilan kanssa. Sopimus kattaa ainakin tulevan kesän turnauksen ja pitemmästäkin sopimuksesta on ollut
puhetta.
Raunila on lähtöisin Imatralta, josta hän muutti Kolariin vuonna 2005. Raunila on vasta 17 vuotias huippulupaus.
Imatralla Raunila pelasi paikallisen KoHon riveissä, siellä hän pelasi kolmessa eri ikäluokissa. Kolariin
muutettuaan hän lopetti sarjapelit, mutta on sen jälkeen edustanut muun muassa Kuikkaa monissa turnauksissa.
- Maineen ja kunnian vuoksihan sitä PPPP:n riveihin haluaa, joukkue on tottunut menestymään ja sitähän täältä
tullaan hakemaan, Raunila kertoo siirtonsa syitä.
- Menestyksellä minkä PPPP on aikaisemmin saavuttanut, oli totta kai suuri merkitys sille, että halusin lähteä
toimintaan mukaan, Raunila jatkaa.
Huhtikuussa pelatussa Poro Cupissa PPPP sijoittui neljänneksi ja huono menestys ajoikin joukkueen johdon
tilanteeseen, jossa uusien pelaajien hankinta tuli kyseeseen.
- Poro Cupin epäonnistuminen tässä nyt on päällimmäisenä mielessä ja senpä vuoksi Raunilan hankinta tuli
ajankohtaiseksi. Uusia tuulia on pakko saada toimintaan mukaan, kertoili PPPP:n manageri Pukema.

- Raunila on erittäin liikkuva maalivahti, jonka heittokyky on huippuluokkaa. Hänen kaltaiselle liimanäpille on
todellakin käyttöä. Pelaajien on helppo pelata, kun he tietävät, että omiin ei helppoja mene, ylistää Pukema uutta
hankintaa.
Raunilan sopimuksen varmistuttua on PPPP:llä tällä hetkellä kasassa 7 pelaajasopimusta.
Samalla PPPP ilmoittaa joukkueen faneille surun asian, kun PPPP:n pinnalle nostama Olli Kenttälehto on
päättänyt siirtyä Kuikan riveihin. Kenttälehdon sopimusneuvottelut Kuikan kanssa ovat tällä hetkellä sen verran
kesken, että emme valitettavasti pysty tarkempia yksityiskohtia sopimuksesta kertomaan.
- Kenttälehdon lähtö jättää totta kai aukon hyökkäyspäähämme, mutta emme silti voi jäädä murehtimaan
pitemmäksi aikaa, vaan meidän on pakko katsoa eteenpäin, manageri Pukema kertoo.
- Kenttälehto lähti kuuleman mukaan isomman peliajan ja vastuun perään Kuikkaan, mutta tarkemmin en voi
sanoa mitään, ennen kuin olen pelaajan kanssa kasvotusten asiasta keskustellut, Pukema jatkaa.
Lisää Kenttälehdon siirtymisen syistä ja muutenkin pelaajasopimuksista on luvassa myöhemmin.
Ylös

Peräpohjolan Poropojat luottavaisin mielin Mellandagscupeniin
Peräpohjolan Poropojat lähtevät tämän vuoden turnaukseen luottavaisin mielin, vaikka puolustettavana onkin
mestaruus. Tänä vuonna joukkueita on ilmoittautunut mukaan vain 8, joten alkulohkojen peleillä ei periaatteessa
ole mitään merkitystä, sillä kaikki joukkueet selviytyvät jatkopeleihin. Vaikka alkulohkojen peleillä ei olekaan mitään
merkitystä, niin silti PPPP lähtee voittamaan lohkoaan, sillä totta kai olisi aina hienoa selvitä turnauksen voittajaksi
ainuttakaan tappiota niskassa.
PPPP:n lohkossa pelaavat kaksi Ylitorniolaisjoukkuetta, Kuikka ja Team Setämiehet ja yksi joukkue ruotsin
puolelta. Kuikka on huhujen mukaan vahvistunut viime turnauksista, joten heitä vastaan on odotettavissa tiukkaa
vääntöä. Team Setämiehiltä löytyy kovaa liikettä, joten heidän kanssaan pitää olla aina varuillaan. Ötå Gymnaited
nimisestä joukkueessta ei ole ennakkoon minkäänlaista tietoa, joten kaikkiin peleihin pitää todellakin lähteä sata
lasissa. Toisessa lohkossa piileskeleekin viime vuoden turnauskakkonen Ravat, joka on vahvistunut hurjasti
saatuaan joukkueeseensa entisen Suomen maajoukkuetähden J-P Lehtosen, jolta voikin odottaa jonkinlaisia
taikatemppuja turnauksen edetessä. Mutta liikaa tätä miestä on kuitenkin varottava kunnioittamasta, sillä silloin
itse peli voi mennä pahasti penkin alle.
PPPP lähtee turnaukseen hieman viime vuodesta muuttuneella miehistöllä, kun Juha Uppa pelaa turnauksen
Kuikan riveissä, ja vielä tähän päivään mennessä ei ollut varmuutta saadaanko Olli Kenttälehtoa joukkueen
vahvuuteen. Mutta sen sijaan PPPP on onnistunut tähän turnaukseen hankkimaan joukkueeseen jo toisen
ruotsalaispelaajan, kun Joakim Vikström on lupautunut edustamaan PPPP:tä. Tämä pelaaja on PPPP:n pelaajille
entuudestaan tuttu, ja hänen vahvuuksiin kuuluukin jäätävän luja laukaus ja hyvä pelisilmä, joten pelaajan
sopeutumisessa joukkueeseen ei luulisi olevan vaikeuksia. Ville Ahola ei valitettavasti ehdi esiintyä turnauksessa,
kun alkulohkon pelien ajan, sillä häntä kutsuu jälleen armeijan harmaat, joten puolustukseen jää suuren suuri
aukko loppupelien ajaksi. Mutta toivon mukaan joukkue selviytyy silti siitä täyttämisestä kunnialla.
PPPP:n onneksi ja muiden joukkueiden epäonneksi joukkueella on jälleen mukana tutun tyly kaksikko RautioPietsalo, jolta odotetaan jälleen maagisia ratkaisuja. Maalin suulla on jälleen Henri Kyntäjä, jonka toivotaan
onnistuvan yhtä hyvin kuin aina ennenkin edustaessaan PPPP:tä. Johannes Pukema on saanut polvensa kuntoon,
ja näin ollen hänkin esiintyy turnauksessa, mutta ainakin näillä näkymin puolustajan tontilla, koska hän haluaa
kuitenkin säästää jalkaansa pahimmalta juoksemiselta. Myös Joonas Korpi on saatu mukaan turnaukseen, joten
voimaa ei taaskaan maalin edustalta puutu, kun joukkueen oma Security Guard asettuu puolustukseen. Joten
tällaisista asetelmista PPPP lähtee puolustamaan turnausvoittoaan ja toivottavasti se puolustus myös pitää, niin
että saataisiin jälleen malja tuotua oikeaan paikkaan!
Ylös

Juha Uppa jättää PPPP:n ja siirtyy Kuikan riveihin
Juha Uppa on nyt virallisesti päättänyt jättää PPPP:n ja siirtyä Kuikan riveihin, näin ollen PPPP menettää yhden
tärkeimmistä joukkuehengen ylläpitäjistä. Juha Uppa on edustanut PPPP:tä sen perustamisesta lähtien, ja senpä
vuoksi siirto vihollisjoukkueeseen tuli pienenä yllätyksenä. Tämä siirto koskee siis vain PPPP:n sählyosastoa.
- Tunsin saavuttaneeni jo kaiken mahdollisen PPPP:n riveissä salibandyn osalta ja olin saavuttanut jo kaikki
tavoitteeni sen riveissä. Näin ollen halusin siirtyä joukkueeseen minkä kanssa on vielä paljon tehtävää ja mikä ei
ole saavuttanut olemassa olonsa aikana mitään merkittävää ja haluan olla nostamassa ja auttamassa kuikan
joukkuetta sen tulevissa koitoksissa, Juha Uppa kertoili siirtonsa syitä.
Hän oli itse myös sitä mieltä, että hänen kehityksensä kannalta siirto Kuikkaan oli tässä elämäntilanteessa oikea
ratkaisu, sillä pelejä Kuikalle tulee kauden aikana runsaasti enemmän kuin mitä PPPP:lle. Syynä tähän on PPPP:n
pelaajien häiritsevä armeijan käynti ja muutot eri puolille Suomea.
- Täysin pettynyt olen koko mieheen, kyllä menee miehen taidot hukkaan, liian hyvä hän on Kuikkaan, kertoilee
pettynyt PPPP:n TOSIFANI.
Kuikan General Manager saatiin puhelimen päästä kiinni heti siirron varmistuttua, tässä hieman hänen mietteitään
kuumasta siirrosta:

- Agenttimme ovat seuranneet Upan työskentelyä pitemmän aikaa, ja huomanneet hänen maalinteko taitonsa ja
kun vielä itsellämme on ollut aikaisemmissa turnauksissa maalinteko ongelmia, oli ratkaisu yksinkertainen, Uppa
joukkueeseen ja sillä selvä.
Upan siirtosummaa GM ei suostunut tuomaan julki, mutta mainitsi kuitenkin, että summa on huomattava noste
Upan rahatilanteeseen.
- Olihan se pieni pettymys, mutta niinhän se sanonta kuuluu, että meri on täynnä kaloja eli korvaaja kyllä
löydetään, sanoi PPPP:n pelaajamanageri Pukema.
-Kyllähän joukkue menettää tässä siirrossa paljon hiuksia ja ehkä myös hieman nopeutta ja taistelutahtoa,
Pukema vitsaili.
Loppuun Juha Uppa haluaa vielä lähettää terveiset kaikille PPPP:n faneille:
- En koskaan unohda PPPP:ssä oppimiani taitoja ja toivon että joukkue pärjää tulevaisuudessa yhtä hyvin kuin
itseni siellä pelatessa. Lisäksi toivon kaikkea hyvää pppp:n kaikille pelaajille... keep the shit real homies...
Tämän siirron myötä PPPP kärsii hieman pelaajapulasta, joten ilmoitammekin, että hakusessa on ainakin yksi
pelaaja ja maalivahti. Innokkaat voivat ilmoittautua vieraskirjamme kautta.
PPPP toivottaa kaikkea hyvää Juha Upalle.
Ylös
Peräpohjolan Poropojat 16 parhaan joukkoon...
Peräpohjolan Poropojat matkustivat Lahteen Streethockeyn eli tossulätkän SM-karsintoihin, mielessään
jatkopaikka Helsingin lopputurnaukseen. Lahden osakilpailuun oli ilmoittautunut 12 joukkuetta, josta kolme selvisi
Helsinkiin.
Turnauksen alku oli hyvin vakuuttava, sillä alkulohkon viidestä pelistä tuloksena oli 4 voittoa ja yksi tasapeli.
Puolivälierissä Nape kaatui lukemin 4-2, Nape oli vahvistettu HPK:n liigapuolustaja Juuso Hietasella. Välierissä
vastaan saapui Next team, jonka kanssa pisteet oli tasattu alkulohkon ottelussa. Ottelusta tulikin jälleen hyvin
tasainen, mutta lopulta PPPP onnistui rynnimään 2-1 voittoon.
Finaalissa vastaan asettui Team Bobby, jossa pelasi mm. Ässien kovanaama Patrick Forsbacka. Kahdella melko
nopealla maalilla Team Bobby onnistui kovan puolustuksensa ansiosta pitämään PPPP:n loitolla, vaikkakin
lopussa kavennus sitten tulikin. Näin ollen Team Bobby vei finaalin nimiinsä lukemin 2-1, mutta mikä tärkeintä
kakkossija toi PPPP:lle paikan Helsingin lopputurnaukseen.
Helsingin lopputurnaukseen oli selviytynyt 24 joukkuetta, jotka oli jaettu kahdeksaan kolmen joukkueen lohkoon.
Ensimmäisessä ottelussa vastaan saapui Helsingin karsintaturnauksen kakkonen Rakennusnaamat. Ottelu oli
alusta alkaen hyvin tasainen, mutta PPPP:n pienen nukahduksen ansiosta Rakennusnaamat pääsivät iskemään
1-0 maalin, joka myös jäi lopputulokseksi. PPPP:n kova rynnistys ei auttanut, kun Rakennusnaamat vain tyytyivät
purkamaan palloa toiseen päähän, kuluttaen näin ajan loppuun.
Toisessa ottelussa ja niin sanotussa kuolemanottelussa vastaan asettui Dynamo, joka oli voittanut Tampereen
karsintaturnauksen. PPPP oli heti alusta lähtien vastustajiaan liikkeessä edellä, ja näin joukkue venyikin tiukassa
paikassa ja vei ottelun nimiinsä lukemin 4-0.
Neljännesvälierissä Peräpohjolan Poropojat saivat vastaansa vuoden 2005 SM voittajan Keittopekat. Vastustaja oli
ensimmäisellä puoliskolla PPPP:tä kaikessa edellä ja näin ollen jo ensimmäisen kymmenen minuutin jälkeen ottelu
oli käytännössä pelattu, kun Keittopekat olivat latoneet taululle 5-0 lukemat. Toisella puoliajalla oli kyse enää
kasvojensa pelastamisesta ja siinä joukkue kyllä hieman onnistuikin, sillä toinen puolisko meni PPPP:n nimiin
lukemin 3-1, eli siis koko ottelu Keittopekoille lukemin 6-3. Näin PPPP:n pitkä taival oli valitettavasti saanut
päätöksensä. 16 parhaan joukkoon kumminkin oli selvitty. Keittopekat eteni lopulta finaaliin asti, jossa se kukisti
Rakennusnaamat lukemin 3-1, joten ei Poropojat huonoille joukkueille hävinneet. Ensi vuonna kuitenkin taas uutta
matoa koukkuun.
Peräpohjolan Poropojat haluavat osoittaa nöyrän kiitoksen kaikille, jotka mahdollistivat nämä reissut eli
KIITOKSIA: Shell Rajatuuli Ylitornio, K-Supermarket Ylitornio, K-Supermarket Ykkönen Tornio(Veijo
Kauvosaari), Ylitornion betonituote, Aavasaksan sähkö, Kesport Ylitornio, K-Rauta Lakkapää Ylitornio,
Hotelli Helenan kievari, Ylitornion Apteekki ja Filmirulla.
Erityiskiitokset haluamme osoittaa Optikkoliike Lapinkatse Ylitorniolle, joka oli tukemassa kumpaakin
matkaamme ja saapuipa vielä Helsinkiin paikan päälle kannustamaan meitä uskomattomalla tavalla, KIITOKSIA
TEILLE.
Ylös

PPPP:n maalivahti Tomi Koskela lopettaa tehtävänsä
Pari viikkoa sitten Peräpohjolan Poropoikien johto sai kuulla ikävän uutisen maalivahti Tomi Koskelan
lopettamispäätöksestä. Koskelan ura PPPP:n veräjänvartijana alkoi 18.11.2005 Kemijärven Rusca games
turnauksessa, jossa Koskela päästikin vain yhden maalin 4 ottelussa. Turnauksessa hän esitti välillä aivan
loistavia otteita ja oli johdattamassa PPPP:tä turnausvoittoon.
Seuraava näytönpaikka hänelle avautui 26.12 pelatussa Mellandagscupenissa, tässäkin turnauksessa Koskela
osoitti jälleen huippulahjojaan ja johdatti joukkueemme jo toistamiseen turnausvoittoon, tällä kertaa hänen

saldonaan oli 7 ottelussa vain 12 päästettyä maalia. Tämän turnauksen jälkeen Koskela oli todellakin vakuuttanut
joukkueelleen, että hänestä on joukkueen tukipilariksi tiukoissakin paikoissa.
Kun Kemijärven Tammiturnaus 14.01.2006 oli takanapäin, ja joukkue oli pahimmassa lamassaan pitkään aikaan,
päätti Tomi Koskela ilmoittaa, ettei hän enää ollut käytettävissä PPPP:n tehtäville. Tämä päätös tuli kuin
salamakirkkaalta taivaalta ja siitä kertoo myös huhu siitä, että joukkueen ”kovanaama” Joonas Korpi olisi itkenyt
itsensä uneen monena yönä peräkkäin. Koskelan päätös jättää PPPP, ei todellakaan ollut joukkueelle helppo pala,
sillä niin hyvin oli Koskela joukkueessa pelannut. Mutta PPPP:n pelaajat ymmärsivät kuitenkin hänen päätöstään
täysin ja antoivat hänelle valtuudet jättää joukkue.
Huhuja Koskelan lopettamispäätöksestä on kuulunut monilta eri suunnilta, mm. erään Koskelan koulukaverin on
kuultu kertovan, että Koskelan päätöksen takana ovat rankka opiskelu. Mutta tällä hetkellä luotettavin lähde tulee
kuitenkin suoraan Joensuusta hänen agentiltaan Philippo Massosinilta, joka kertoo näin: ”Tomi on viime
kuukauden aikana saanut monia kovia tarjouksia eri seuroilta, ja katsoimme parhaaksi vetää hänet syrjään
PPPP:n toiminnasta, jotta hän voisi treenata itsensä huippukuntoon ensi kautta varten, josta on tulossa todella
vaativa”.
Toivommekin Koskelalle koko joukkueen puolesta menestystä tuleville vuosille, ja kumarramme syvään ja
kiitämme sinua siitä, että olet toiminut veräjänvartijanamme kolmen turnauksen hyvin menestyksekkäästi!
Ylös
Peräpohjolan Poropojat pitivät vastustajia pilkkanaan Mellandagscupenissä
Vihdoin koitti pitkään odotettu Tapaninpäivä ja Mellandagscupen. Aamuvarhain saatiin vahvistus asiasta, että exOilers Joonas Rautio olisi pelikuntoinen turnaukseen ja näin olleen joukkueemme vahvuus oli 8 kenttäpelaajaa ja
maalivahti. Hyökkäyksemme koostui Aki Pietsalosta, Joonas Rautiosta, Ville Väänäsestä, Juha Upasta ja Olli
Kenttälehdosta. Puolustuksessamme esiintyivät Johannes Pukema, Joonas Korpi ja Ville Ahola, maalissa oli tuttu
Tomi Koskela.
Saavuimme Övertorneålle noin kahdentoista maissa, ja ehdimme nähdä turnauksen ensimmäisen ottelun ennen
kuin oli meidän vuoromme ottaa pelikenttä haltuun. Vastustajaksemme saapui tuttu Kukkola IF, jota vastaan oli
aina käyty tiukat kamppailut. Tälläkin kertaa saimme taistella verenmaku suussa, jotta pystyimme saalistamaan
ensimmäisestä pelistämme yhden pisteen. Emme siis pystyneet ottamaan kenttää haltuumme, mutta tiesimme
pystyvämme paljon parempaan. Joten päätimme pistää parasta peliimme kun seuraavassa ottelussa saimme
ennakolta yhden turnauksen kovimmista joukkueista vastaamme, Pms:än.
Ottelusta kehkeytyi aikamoinen näytelmä, sillä ottelun puolivälissä Pms siirtyi 1-0 johtoon selkeän rikkeen
seurauksena. Kun valittaminen ei tuottanut maalin hylkäämistä, oli joukkueemme pakko ryhtyä tuumasta toimeen.
Pms saikin maistaa karvasta kalkkia, kun joukkueemme ensin tasoitti ottelun ja hieman myöhemmin siirtyi 2-1
johtoon. Joukkueemme jatkoi kovaa työn tekoa otteluun loppuun asti ja se toikin ansaitun voiton ja tärkeät kaksi
pistettä. Ottelun yhtenä huippuhetkenä jäikin mieleen maalivahtimme Tomi Koskelan uskomaton teräsmies
pelastus johtoasemassa.
Kolmannessa ottelussa saimme vastaamme Dessa 89:or nimisen joukkueen, joka koostui sekä pojista että
tytöistä. Kun huomasimme vastustajan olevan selvästi heikompia, sorruimme ylimieliseen leikkimiseen ja tämä
kostautui vastustajan ainoan maalipaikan tehokkaana hyödyntämisenä, näin tilanne oli yhtäkkiä 0-1. Pari kertaa
joukkue sortui ratkaisutilanteissa vilkaisemaan vastustajan (nais)puolustajia ja näin ollen tuloksena olikin vain
pallosta ohi sutiminen. Mutta vastustajan maalin jälkeen aloimme hyödyntämään maalipaikkojamme ja näin ollen
ei vastustaja pystynyt mitenkään pysäyttämään meitä, vaan tuloksena oli 5-1 voitto. Kolme tähteä antaisin
vastustajan naispuolisille pelaajille, vastustajansa kovasta sokaistamisesta kulmatilanteissa.
Lohkovaiheen viimeiseen otteluun saimme vastaamme Avsändarnat. Kun turnauksen edellisessä ottelussa Pms
oli jyrännyt Kukkolaan alleen, riitti meille ottelusta tasapeli lohkovoittoon. Emme halunneet kuitenkaan jättää
mitään arvailujen varaan, vaan nöyryytimme vastustajiamme oikein olan takaa. Uskonpa, että monella heistä taisi
olla tuskainen matka kotiin, kun tuttu kotireitti ei enää muistunutkaan mieleen vanhojen hyvien päivien tapaan.
Lopputulos ottelussa olikin 9-1 meidän eduksemme. Näin ollen varmistimme lohkomme voiton ja valmistauduimme
ottamaan vastaan toisen lohkon nelosen.
Toisen lohkon neloseksi selviytyi hieman yllättäen Pellosta kotoisin olevat Puukäet. Tässä ottelussa ei ollutkaan
kyseessä pelkkä välieräpaikka vaan myös Pellon ja Ylitornion herruus. Ottelu alkoi todella räväkästi kuin vajaan
kymmenen sekunnin jälkeen pyöräytimme taululle lukemiksi 1-0. Mutta kuten kaikki voivatkin arvata oli tämä vasta
alkua suurelle nöyryytykselle. Puukäsistä muodostui ottelun kuluessa myös puupäitä, sillä sen verran hukassa he
valitettavasti olivat. Kun tämä kärsimysnäytelmä oli vihdoin ja viimein ohi, oli taululla lukemat 11-0. Pellolaiset
hapuilivat kohti vaihtopenkkejään aivan kun suuremmankin tyrmäysiskun jäljiltä. Lopulta he kuitenkin selviytyivät
omiin autoihinsa ja matka kohti nöyryytyksen kylää oli valmis alkamaan. Kiertävien huhujen mukaan Pellon
sairaalassa on viime päivinä ollut jonoa jatkuvan huimauksen seurauksena.
Välieriin saimme vastaamme toista kertaa turnauksessa Kukkola IF:n. Olimme päättäneet, että toista kertaa emme
sortuisi sähläämään peliämme heitä vastaan. Saimmekin otteluun unelma-alun, sillä pian taululla olivat jo lukemat
3-0. Tästä ei Kukkola enää kyennyt nousemaan, vaan jatkoimme maali-ilotteluamme, kunnes tilanne oli 9-2.
Tämän jälkeen pääsi Kukkola näpäyttämään kaksi maalia ja näin ollen lopputulos oli meidän hyväksemme 9-4.
Tämä oli ensimmäinen kerta kun pystyimme voittamaan Kukkolan selvästi, ilman suurempia vaikeuksia. Olimme
siis selvinneet Mellandagcupenin finaaliin, jossa meitä odottaisi Ravat, joille meille oli kahden harjoituspeli tappion
kalavelat maksettavina.

Yhdeksän aikaan oli vuorossa kohuttu Mellandagscupenin finaali. Vastakkain asettuivat Peräpohjolan Poropojat ja
Ravat. Kummatkin joukkueet olivat pitäneet Ylitornion kunniaa yllä nöyryyttämällä sekä övertorneålaisia, pellolaisia
että myös kukkolalaisia. Joukkueet olivat kummatkin voittaneet omat lohkonsa, Ravat ilman yhtään
pistemenetystä. Finaalissa pelattiin 2*10 minuuttia. Ravat hallitsivat ensimmäistä erää aika helpohkosti, ja iskivät
kolme maalia Koskela vartioimaan maaliin. Paljon puhuttu parivaljakko Kuusela-Jaako toimi jälleen uskomattoman
hyvin, ja he olivatkin kaikkien Rapojen maalien takana. Erätauko tuli hyvään paikkaan, sillä PPPP sai kerättyä
uusia voimia ja näyttikin heti erän alusta alkaen paljon pirteämmältä. Ravat olivat selvästikin aukaisseet paitojensa
nappeja, sillä heidän pelinsä ei kulkenut entiseen tapaan vai olisiko syynä ollut kenties sen kuuluisan kunnon
loppuminen. Joukkue alkoi vihdoin onnistumaan Kuuselan ja Jaakon pysäyttämisessä ja näin ollen pelistä alkoi
kehkeytyä jännittävä. Aki Pietsalo teki kaivatun 3-1 kavennusmaalin erän puolivälissä, tämä maali sytytti PPPP:n
pelaajat hirmuiseen taisteluun. Tilanne alkoi näyttämään jo todella tuskaiselta kun enää vain noin minuutti oli
pelaamatta, mutta sitten yhtäkkiä tapahtui jotain käsittämätöntä: Pallo kimposi Rapojen maalin eteen ja
maalivahdin alueella seisonut Jyrä Uusimäki sortui käsivirheeseen, tämän seurauksena PPPP:lle tuomittiin
rangaistuslaukaus, ottelua oli tässä vaiheessa pelaamatta 59 sekuntia. Rangaistuslaukausta lähti kuljettamaan
maalintekijä Jumalan armosta, nimittäin Aki Pietsalo, hän näyttikin jälleen taitonsa ja sijoitti pallon kylmän
rauhallisesti vasempaan yläkulmaan ja näin tilanne oli 3-2. Tämän maalin jälkeen alkoi armoton taistelu, jonka
seurauksena Pekka Jaako sortui törkeään estämisvirheeseen, josta hänelle tuomittiin kahden minuutin
rangaistus.Tämä tiesi ylivoimaa PPPP:lle ja tässä vaiheessa päätimme ottaa maalivahdin pois ja yrittää kuudella
kenttäpelaajalla. Ottelua oli pelaamatta 20 sekuntia, kun Joonas Rautio ampui pallon maalia kohti ja kun ihmeen
kaupalla meni pallo verkon perukoille ja tilanne oli 3-3.
Tämä tulos kesti loppuun asti, joten edessä oli viiden minuutin jatkoaika. Jatkoajan alussa kummankin joukkueen
peli oli sekaista ja suurempia paikkoja ei päässyt syntymään. PPPP pääsi muutaman kerran kokeilemaan Rapojen
maalivahti Tomi Koivistoa, mutta kaikki yritykset lähtivät sen verran kaukaa, ettei Koivistolla ollut suurempia
vaikeuksia niiden torjumisessa. Kun noin 3 minuuttia jatkoaikaa oli pelattu sortui Ville Ahola päällä pelaamiseen,
josta seurauksena oli kahden minuutin rangaistus. Tämä tiesi PPPP:lle vaikeita hetkiä ja kovaa puolustusta. PPPP
pääsi kuitenkin välillä nousemaan ja yhden nousun seurauksena Ravat joutuivat rikkomaan ja näin ollen PPPP:lle
tuomittiin vapaalyönti läheltä maalia, jatkoaikaa oli tällöin pelattu noin 3.20. Pallon taakse asettui Aki Pietsalo,
joukkue huomasi heti, että Rapojen muuri oli liian lähellä, joten vapaalyönti haluttiin vetää päin muuria ja näin ollen
saada rangaistus Ravoille. Pietsalo oli kuitenkin tilanteessa eri mieltä ja hän sijoittikin pallon kylmästi ohi Rapojen
hajaantuneen muurin ja suoraan maaliin! Näin ollen juhlat olivat valmiit alkamaan. PPPP oli kaatanut Ravat
dramaattisessa finaalissa, ja näyttänyt, että kolmas kerta toden sanoo. PPPP näytti, että taito jyllää ja kun sitä on
liikaa voi 3-0 tilanteestakin nousta helposti voittoon. Ravoilta erottui erityisen nyrpeänaamainen Jyrä, joka oli ollut
valitettavasti liian huonokuntoinen PPPP:n joukkueeseen. PPPP kiittää kaikkia kannustajiaan ja lupaa tuoda
Rapojen pelaajille ensi tapaamisessa mukanaan nenäliinat ja kartat.
Ylös
Mellandagcupenin valot häämöttävät jo ovella!
Tapaninpäivä ja Mellandagscupen alkavat pikkuhiljaa lähentyä ja PPPP:n kokoonpanokin alkaa olemaan Raution
kuntotestejä vaille valmis. Joukkue pelasi valmistelevan ottelun tiistai-iltana, kun kuntotalon lattialle vastaan asettui
yksi turnauksen kovimmista joukkueista nimittäin Ravat. Otteluun oli saatu kovatasoinen tuomarilinja, sillä Janne
Leppäniemi oli lupautunut tähän vaativaan tehtävään. Kiitokset hänelle tasapuolisesta ja hyvästä
tuomarityöskentelystä! Ottelusta osattiin odottaa tiukkaa, mutta ehkä ei kuitenkaan ihan niin tiukkaa kun siitä
loppujen lopuksi tuli.
Ravat olivat ottelun edetessä melkeinpä kokoajan parin maalin johdossa, mutta aina vain jaksoi PPPP tulla
rinnalle, vaikka sitten ei aivan ohi jaksettukaan puristaa. Rapojen joukkueesta erottui selvästi tehokaksikko KuzelaJaako, joka takoikin maaleja tiuhaan tahtiin. PPPP:n suurin onnistuja oli hirmuinen maalihai Aki Pietsalo, joka piti
välillä jopa vastustajan maalivahtia pilkkanaan. Ottelussa pelattiin kaksi 20 minuutin erää ja viimeinen 30 minuutin
erä, Ravat johtivat ottelua kolmella maalilla kun noin 7 minuuttia oli pelaamatta, mutta PPPP puristi väkisin rinnalle
ja jopa yhden maalin johtoon. Noin pari minuuttia ennen loppua Rapojen tehokaksikko iski jälleen ja tilanne oli
tasan 17-17. Vielä viimeisellä minuutilla PPPP:n ”tehomies” Johannes Pukema sai pari mainiota paikkaa ratkaista
ottelu, mutta taisipas aina viime hetkillä tulla kuuluisaa mammaa ikävä, sillä palloa hän ei maalivahti Timo
Tjäderhanen suojuksia lähemmäksi saanut.
Ottelu eteni rangaistuslaukauksille, jossa kummastakin joukkueesta kuljetti viisi pelaajaa. PPPP:stä onnistujina
olivat Ville Ahola ja Aki Pietsalo ja Ravoista onnistuivat Jyrä ja Pele. Ratkaisu siirtyi siis viimeisille kuljettajille: Juha
Uppa harhautteli hyvin, mutta valitettavasti tolppaa lähemmäksi hän ei yrityksessään päässyt ja näin oli Ravoilla
mahdollisuus ratkaista ottelu, tätä mahdollisuutta ei armoton maalitykki Suunta jättänyt käyttämättä vaan hän
sijoitti pallon kylmästi vasempaan kulmaukseen ja näin ottelu oli ratkennut. Toisena rankkareiden
ratkaisuhahmona toimi Rapojen vikkeläliikkeinen maalivahti Tjäderhane.
Tämä ottelu antoi kuitenkin hyvät lähtökohdat Mellandagscupeniin, sillä saimme huomata, että maalivahtimme
Tomi Koskela pystyy tarvittaessa venymään loistotorjuntoihin ja tällä tavalla auttamaan joukkuetta voittoon. Myös
maalinteko voimaa löytyy Pietsalon voimasta ja kun vielä Rautio astuu kuvioihin mukaan, ei maalinteon kanssa
pitäisi olla minkäänlaisia ongelmia. Joukkue pystyy tarvittaessa puolustamaan erittäin hyvin, niin kuin
jouluturnauksessa on ennenkin nähty. Joukkueemme tulee olemaan turnauksessa parhaassa mahdollisessa

iskussa, ja kun vielä Kolarin vahvistus Kenttälehto saa vetonsa lähtemään tunnetulla tavalla voi jälki olla tuhoista.
Näihin sanoihin lopetamme jauhamisen ja siirrymme turnauksen odotteluun!
Ylös
Peräpohjolan Poropojat Kemijärvellä
Peräpohjolan Poropojat matkusti perjantaina Kemijärvelle turnaamaan Rusca Gameseissa. Joukkueemme
matkusti 50 hengen ”minibussilla”. Meidän onneksemme saimme mukaan ulkopuolisen vahvistuksen, kun Kotusta
tuttu Olli Kenttälehto päätti lähteä päänahkojen hakuun. Näin joukkueemme koostui 7 pelaajasta ja todella
kovasta kameramiehestä. Turnaukseen oli ilmoittautunut 8 joukkuetta, jotka jaettiin kahteen 4 joukkueen lohkoon.
Meidän lohkoomme oli arvottu ASBK, SKAI ja DREAM TEAM.
Meidän osaltamme pelit alkoivat puoli yhdeksän aikaan illalla, kun vastaan asettui SKAI. Ottelu sai yllättävän alun,
kun SKAIN vikkeläjalkainen veijari upotti 1-0 maalin alakulmaan. Tästä piristyneenä ja pelialustaan tottuneena
saimme kaivettua aikaan tasoituksen 1-1:een. Tämän jälkeen joukkuettamme ei pidätellyt enää mikään ja
loppuvihellyksen tultua tilanne oli 3-1 meidän hyväksemme.
Toisessa ottelussa saimme vastaamme DREAM TEAMIN. Ottelu alkoi vastustajan kovalla painostuksella, mutta
meidän onneksemme Tomi Koskela maalillamme venyi hyviin torjuntoihin ja piti lukemat 0-0:ssa. Ottelun
edetessä kohti loppua saimme otteen ottelusta ja saimme luotua tukun maalipaikkoja, mutta ylärimaa lähemmäksi
emme johtomaalia päässeet ja näin lopputuloksena 0-0.
Kolmannessa ja viimeisessä lohkon ottelussa saimme vastaamme ASBK:n. Vastustajan joukkue ei saanut jalkeille
kun juuri riittävän yhden kentällisen ja näin ollen he eivät oikein jaksaneet tehdä töitä riittävää määrää. Teimme
alkuun kaksi nopeaa maalia ja sen jälkeen alkoi ”tuhlaajapoikien” esitys, sillä palloa ei saatu edes tyhjistä
maaleista sisään. Tuskallisen tuhlailun jälkeen jäi 2-0 lopulta lopputulokseksi. Tämän jälkeen jäimme odottamaan
viimeistä ottelua DREAM TEAMIN ja SKAIN välillä, jossa DREAM TEAM ei saisi voittaa enempää kuin kahdella
maalilla. Meidän onneksemme ottelu päättyikin 2-0 lukemiin ja me etenimme finaalin paremman maalieron turvin.
Finaalissa saimme vastaan Keskikentän Keisarit Posiolta. Menimme heti finaalin alussa 1-0 johtoon, kun
vastustajan maalivahti imaisi helpon vedon längeistään sisään. Tästä saimmekin lisäpontta ja jatkoimme
vyörytystä kohti vastustajan maalia, hieman myöhemmin lisäsimme johdon 2-0:aan ja hetki siitä sinetöimme
loppulukemat 3-0:aan. Finaalin peliesitys oli ainoa, johon voimme olla tyytyväisiä, sillä muissa otteluissa
maalintekomme ontui ja syöttöpelikin yskähteli. Turnausvoitto on kuitenkin aina turnausvoitto ja onkin hyvä päättää
turnaus sanoihin ”Tulimme, näimme ja voitimme!”
Turnauksen antina oli kuitenkin hieno kiertopokaali ja kultaiset laatat. Samalla turnaus oli hyvää valmistautumista
Mellandags cupeniin joka pelataan 26.12 Övertorneålla. Haluaisin koko joukkueen puolesta kiittää Ylitornion
Nuorisotoimea, joka mahdollisti reissumme Kemijärvelle ja haluaisin myös kiittää mahtavaa
kameramiestä, PAHKISTA!
Ylös

