Paulus Kariniemen haastattelu!
11.08.2011 15:11 | Jii

Poropoikien piinapenkki istuu tällä kertaa yksi neljästä ensikertalaisesta oleva Paulus Kariniemi.

Olet ensimmäistä kertaa mukana streethockeyn SM-turnauksessa ja samalla puet ensimmäistä
kertaa Poropoikien pelipaidan ylleen tosi tarkoituksessa viikonloppuna, mitkä fiilikset tällä
hetkellä?
Vähän jännityneet fiilikset on, mutta onhan se mahtavaa päästä
kattoon minkälaiset kekkerit siellä on…
Valoita vähän mitkä olivat fiilikset silloin, kuin kutsu tuli
edustamaan Poropoikia SM-Finaaliturnaukseen? Tarvitsiko
kauaa miettiä mukaan lähtöä?
Oli se hieno tunne kun kutsu tuli ja ei siinä montaa minuuttia
mietitty että lähetäänkö vai ei.
Tämä ei ole kuitenkaan ensimmäinen kerta kun pelaat
streethockeyta, olet harjoitullut Poropoikien kanssa koko
kevään ja osallistuit myös Poropoikien järjestämään
näytösotteluun Ylitorniolla. Onko rakkaus lajiin jo syntynyt?
Mikä lajissa kiehtoo?
Kyllä se on jo syntyny heti ensimmäisen kerran jälkeen!! Laji
muistuttaa jääkiekkoa jonkin verran. Lajin nopeus se kai on se,
mikä kiehtoo eniten.
Mitkä ovat omat odotukset viikonlopun peleistä? Entä minkälaiset odotukset sinulla on
joukkueelta?
No kyllä mie luulen, että siellä on kova taso eikä pelit tule olleen huonoja, mutta joukkueelta on
sellaiset odotukset, että oltais mukana kärki joukoissa.
Mitä tuot joukkueeseemme? Mitkä ovat sinun vahvuutesi?
"No kaipa mie tuon ainaki nuoruutta ja omat vahvuuteni ovat juomapullojen täyttämisessä" - Paulus
toteaa totutun vaatimattomasti. Kiitoksia Paulukselle haastattelusta!

Poropoikien kokoonpano julki!
10.08.2011 21:37 | Jii

Tällä kokoonpanolla Poropojat matkaavat Streethockeyn SM-Finaaliturnaukseen Helsinkiin:
Maalivahdit:
31 Villehart Kuusamo
Puolustajat:
40 Antti Ylönen
44 Mikael Kuusela
73 Antti Mäkikyrö *
77 Petteri Uusimäki *
Hyökkääjät:
5 Ville Väänänen "C"
10 Paulus Kariniemi *
11 Johannes Pukema
41 Arto Siikavirta
55 Joakim Vikström *
61 Jouni Leppäniemi
*= Ensikertalainen Poropojissa

Saksa kaatui vaikeuksien kautta ja Suomelle 7. sija
28.06.2011 22:35 | Väiski

Sijoitusottelussa Suomi sai vastaansa Saksan, joka oli alkulohkossa kukistettu lukemin 7-0. Saksa oli
kumminkin tuon jälkeen parantanut peliään huomattavasti ja meidän oma pelaaminen oli ollut hieman
kateissa. Odotettavissa oli siis melko tiukka vääntö ja sitähän siitä tulikin.
Alkuun olimme selvästi hallitsevampi osapuoli ja painoimme peliä vaihto toisensa perään Saksan
päätyyn. Toiseen erään tultaessa kumminkin jotakin tapahtui ja menetimme peliotteemme täysin.
Lopetimme liikkumisen ja asenne jäi pukukoppiin. Saksa käänsi pelin itselleen ja siirtyi erätauolle 3-1
johdossa. Kolmanteen erään tulimme kumminkin jälleen voittamaan ja loistavan taistelumoraalin ja
hyvän lopun ansiosta käänsimme pelin. Voittolukemat kirjattiin 4-3. Loppujen lopuksi saimme siis
todella maukkaan voiton ja sillä irtosi MM-kisojen 7.sija. Suomi pelasi viime kisoissa vielä B-sarjassa
ja sijoittui siellä viidenneksi, joten lopullinen sijoitus oli 13. Tänä vuonna joukkueita oli 16 sijaan
mukana jo 18. A-sarja paikan säilyttämiseen olemme tyytyväisiä, sillä se on Suomen Street & Ball
Hockeyn tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeä asia.
Hävisimme turnauksessa Tshekille ja Kanadalle rumasti ja nämä joukkueet kohtasivatkin kisojen
finaalissa. Olisimme mielellään pelanneet vielä muitakin maita vastaan, sillä uskon tosissaan, että
olisimme voineet laittaa tiukoille turnauksessa 6.sijoittuneen Kreikan. Kreikka hävisi oman
sijoitusottelunsa Portugalille, jonka kanssa me tasasimme pisteet. 5-6 sija olisi siis turnauksessa
voinut olla realistinen sijoitus, mutta sitä korkeammalle rahkeemme eivät olisi millään riittäneet.
Kokemuksena reissu oli kerrassaan mahtava ja se jää ikiajoiksi mieliin. MM-kisat olivat muutenkin
hienosti järjestetty tapahtuma ja loppupeleissä myös yleisö löysi itsensä mukavasti paikalle. Saimme
loistavaa kannustusta koti-Suomesta ja myös paikanpäällä Slovakit tuntuivat olevan jokaisessa
ottelussa meidän puolellamme. Saimme myös paljon positiivista palautetta muiden maiden
valmentajilta ja pelaajilta ja se lämmittää aina mieltä. Tässä yksi esimerkki positiivisesta palautteesta:
Portugalin pelaajat olivat pelimme jälkeen olleet pettyneitä tasatulokseen, mutta valmentaja ei. Koutsi
oli sanonut pelaajilleen, että pelasimme tasan todella hyvää joukkuetta vastaan. Suomi pelasi todella
järkevästi ja heillä on kasassa todella kova joukkue.
Haluan kiittää joukkueemme puolesta kaikkia, jotka mahdollistivat tämän mahtavan matkamme.
Kiitokset talkooihmisille, yhteistyökumppaneillemme, arpojen ostajille ja ihan kaikille jollain muotoa
meitä tukeneille! Poropojat ei tule vaipumaan hiljaiseloon vaan julkaisen jo seuraavan tavoitteemme,
joka on ensi vuonna pelattava seurajoukkueiden Eurocup!
Palathaan!

Itävalta kaatui jatkoajalla, huomenna pelataan sijoista 7-8
24.06.2011 20:17 | Väiski

Tänään oli ohjelmassa ottelu Itävaltaa vastaan, jossa panoksena oli pääsy sijoituspeleihin. Ottelusta
tuli alusta alkaen hyvin vaikea, sillä emme tulleet otteluun riittävällä asenteella ja liikkeellä ja tuntui
siltä kuin Itävalta olisi halunnut voittoa enemmän. Pelistä ei jäänytkään hirveästi muisteltavaa, sen
verran hirveää taaperrusta ottelu oli. Onneksemme pystyimme olemaan maalipaikoilla edes sen
verran teräviä, että lopulta voitto irtosi jatkoajalla. Suurin kiitos ottelun voitosta kuuluu
maalivahdillemme Kimmo Mäelle, joka piti meidät pelissä mukana varsinkin toisessa erässä.
Voitto tiesi siis pääsyä otteluun, jossa taistellaan turnauksen 7.sijasta. Näin ollen siis Suomi tulee
pysymään A-sarjassa ja se on Suomen Street & Ball Hockeyn tulevaisuuden kannalta hyvin tärkeä
asia. Saksa kaatoi omassa karsintapelissään Sveitsin 3-2 ja näin ollen tulemme pelaamaan
sijoituspelin Saksaa vastaan. Saksa varmasti hamuaa meistä revanssia, mutta helpolla he eivät sitä
tule saamaan. Haluamme ottaa turnauksessa 7.sijan ja päättää turnauksen voittoon.
Ottelu pelataan huomenna Suomen aikaa kello 16. Nyt ohjelmassa vain rentoutumista ja huomisen
pelin odottelua. Huominen hoidetaan kunnialla ja näytetään, että Suomessakin osataan lajia pelata
vaikka matkaa suurmaihin vielä onkin.
Palathaan!

Suomi ulkona mitalipeleistä, Kanada vei kun pässiä narusta
24.06.2011 10:52 | Väiski

Eilisestä ei tullut meidän osaltamme ilon päivää, kun Kanada vei meitä oikein olan takaa ja kirjautti
voiton vakuuttavilla 9-2 lukemilla. Kun meidän pelimme jälkeen vielä Portugali yllätti Tshekin, tiesi se
sitä, että me olemme ulkona mitalipeleistä. Valitettavasti paukkumme ei riittänyt kahta lajin suurmaata
vastaan ja nyt suuntaamme pelaamaan karsintapelejä Itävaltaa vastaan.
Kanada oli joka asiassa meitä eilen parempi, emmekä pystyneet antamaan heille kunnon vastusta.
Kanukkien pelaaminen oli hyvin vakuuttavaa ja kokemus lajin parista tulee tälläisissa otteluissa
todellakin esiin. Olemme vielä ns. suurmaita huomattavasti jäljessä ja niin tulemme olemaankin
ainakin niin kauan kunnes Suomeen vihdoin saataisiin oikea Street & Ball Hockey liitto.
Vaikka pettymys eilisen jäljiltä on valtava ei sitä kumminkaan saa liikaa jäädä murehtimaan, vaan nyt
katseet pitää suunnata Itävalta otteluun. Panoksena siis voittajalle paikka sijoitusottelussa, jossa
pelataan sijoista 7-8 ja häviäjälle paikka karsintaottelusta, jossa pelataan A-sarja paikan puolesta.
Ainoa tavoitteemme loppua ajatellen on tottakai se, että lähdemme hakemaan sijaa 7. Kaikki muu olisi
valtava pettymys ja tulemme tänään pistämään kaikkemme peliin ja pelaamaan ennen kaikkea sydän
pelissä mukana.
Nyt siis suunta Areenalle ja Itävallan kaatoon. Kisoja on meidän osaltamme kaksi päivää jäljellä ja
ainakin jonkinlaisen hyvän loppumuiston me kisoista haluamme!
Palathaan!

Tshekki nöyryytti ja tänään vastassa Kanada
23.06.2011 11:23 | Väiski

Eilinen ottelu Tshekkiä vastaan ei sujunut suunnitelmien mukaan ja puolustava maailmanmestari voitti
ottelun lukemin 5-1. Tshekki tuli ensimmäiseen erään todella lujaa ja siinä oli Suomen pojilla
ihmettelemistä. Me emme päässeet omasta päädystä edes kunnolla pois, kun erittäin hyväliikkeinen
ja taitava Tshekkilauma iski meihin kiinni. Paljon ei jossiteltavaa jäänyt, kun ensimmäisen erän
jälkeen taululla olivat lukemat 3-0. Saimme parannettua peliämme mitä pidemmälle ottelu eteni ja
rohkeus pallolliseen pelaamiseen kasvoi. Osansa oli myös Tshekin pelaamisella, sillä joukkue ei enää
toisen erän puolivälin jälkeen iskenyt aivan yhtä lujaa kiinni vaan tyytyi varjelemaan enemmän omaa
aluettaan ja välttämään turhia riskejä. Onneksemme saimme pidettyä pelit sietävissä lukemissa ja
viimeinen erä antoi meille tietoa siitä, että tarkalla pelaamisella pystymme pistämään tänään Kanukit
tiukoille.
Tänään siis vastassa Kanada kello 14 Suomen aikaa. Kanada porskuttaa tällä hetkellä lohkokärjessä
ja himoaa varmasti voittoa meitä vastaan, sillä se tietäisi aika varmasti lohkovoittoa. Meille ottelussa
on myös todella suuret panokset, sillä voitolla tai tasurilla olisimme todella lähellä paikkaa
jatkopeleissä. Myös pienimaalinen tappio voisi tietää jatkopaikkaa, mutta nyt emme todellakaan lähde
hakemaan muuta kuin voittoa. Kanada pelaa hieman erityylillä kuin Tshekki, sillä yhtä paljon taitoa ei
heiltä löydy vaan aseina ovat erittäin kova liike ja fyysisyys. Meidän pitää tänään uskaltaa paineen
alla antaa helppo ensimmäinen syöttö ja tällä tavalla kääntää nopeasti peli hyökkäyssuuntaan. Nyt on
aika näyttää, että pystymme suuria maita vastaan pelaamaan hyvät 45min.
Näitä hetkiä ei varmasti liikaa tule. Maajoukkuepaita päällä ja vastassa lajia useat vuodet dominoinut
Kanada. Ei muutako pökköä pesään ja nauttimaan!
Palathaan!

Aurinko senkun paahtaa ja illalla vastassa Tshekki
22.06.2011 15:52 | Väiski

Välipäivä peleistä on nyt takana ja illalla suunnataan jälleen Ondrej Nepelu Areenalle, jossa vastaan
asettuu puolustava maailmanmestari Tshekki. Tshekki on turnauksessa pelannut kaksi ottelua, joista
tuloksena on 7-0 voitto Saksasta ja 2-2 tasapeli Kanadaa vastaan. Kanadaa vastaan joukkue pelasi
eilen illalla ja tuomarilinja salli siinä pelissä todella fyysiset otteet ja näin kentällä nähtiinkin kaksi
melko kuumana käynyttä joukkuetta.
Tänään on ohjelmassa ollut ruokailua ja kevyt lenkki, jotta jokainen saisi jalkmoja käyntiin välipäivän
jälkeen. Bratislavassa taivaalla ei näy tällä hetkellä pilven pilveä ja mittari näyttää ainakin +30 astetta.
Keli on siis mitä makein, mutta liikaa ei auringon alla uskalla päivystää, sillä muuten kroppa ei
ainakaan herää illan tärkeään peliin. Joukkue on muuten aika odottavaisella fiiliksellä ja kaikista
huomaa, että jo tässä vaiheessa meillä on mahdollisuus tehdä jotain suurta.
Paineet illan ottelussa ovat tietysti Tshekin puolella ja sen vuoksi meillä on hyvä mahdollisuus iskeä
hieman puskista. Vastassa on turnauksen taitavin joukkue, joka pelaa todella fyysisesti. Pallotuntuma
on Tshekeillä kohdallaan, mutta missään tapauksessa meidän ei kannata otteluun lähteä vain
puolustamaan. Paras ase on se, että me uskalletaan pelata ja pitää paljon palloa, eikä sorruta
roiskimiseen. Kun jokainen äijä pysyy kokoajan liikkeellä ja pistetään palloa nopeasti eteenpäin, on
meillä täydet mahdollisuudet turnauksen tämän hetken suurimpaan jymypaukkuun. Tähän me
uskomme ja tähtäämme siihen, että ottelun jälkeen kajahtaa jälleen Maamme-laulu.
Ottelun alkuun on vielä yli 5 tuntia ja nyt pitää vain rentoutua ja latautua henkisesti. Lupaan kaikille
katsojille taistelevan, uhrautuvan ja kaikkensa antavan Suomen Maajoukkueen!
Palathaan!

Ihana voitto ja Maamme-laulu!
21.06.2011 11:58 | Väiski

Eilisestä tuli sitten historiallinen päivä, kun Suomen Street & Ball Hockey maajoukkue saalisti
ensimmäisen voittonsa MM-kisoissa. Historialliseksi tämän voiton tekee sen, että voitto oli Suomen
ensimmäinen A-sarjassa. Voitto tuli lopulta melko selvin lukemin 7-0 ja voi kyllä helposti sanoa, että
täysin ansaitusti.
Saimme otteluun loistavan alun kahdella melko nopealla maalilla ja tämä nosti tietysti joukkueemme
itseluottamuksen sille tasolle, jossa sen pitäisikin näissä peleissä olla. Uskalsimme pitää palloa
huomattavasti enemmän ja kun vastassa ei ollut läheskään yhtä liikkuva porukka kuin Portugali, niin
myös meidän oma juoksuvoimamme pääsi paremmin esiin. Itseluottamuksemme kannalta oli myös
hyvin tärkeää, että omiin ei mennyt yhtään maalia ja onnistumisia tuli laajalta rintamalta.
Hetki kun ottelu oli päättynyt ja pääsimme siniviivalle kuuntelemaan Maamme-laulua, oli tunne
sanoinkuvaamaton. Tuskin olisimme voineet kuvitella lajia aloittaessamme, että jonain päivänä
voisimme kaataa Saksan maajoukkueen. Nyt tästä tuli kumminkin totta ja siitä oli mahtava nauttia.
Kaksi pelattua ottelua on tuonut meille yhden tasurin ja yhden voiton, joten tästä on mukava jatkaa
eteenpäin kohti huomista Tshekki ottelua. Eilisen pelin jälkeen oli edessä maittava ruokailu, jonka
jälkeen suuntasimme hallille katsomaan Kanadan ja Portugalin välistä ottelua. Portugali pisti
aggressiivisen Kanadan tiukille ja se kertoi meille myös sen, että kaikki joukkueet on turnauksessa
nappisuorituksella lyötävissä.
Hyvin nukutun yön ja hyvän aamiaisen jälkeen on edessä tunnin mittainen harjoitus Samsung
Areenalla. Harjoituksissa pyritään hiomaan vielä hieman ylivoimaa ja pitämään pallotuntumaa yllä
huomisen kivikovaa koitosta varten. Nyt siis varusteet kassiin ja kohti reenejä. Kiitoksia monelle
loistavasta kannustuksesta siellä koti-Suomessa ja pidetään lippu korkealla!
Palathaan!

Tärkeä piste Portugalia vastaan ja tänään vastassa Saksa
20.06.2011 11:57 | Väiski

Nyt on sitten maajoukkuedebyytti kaikkien meidän osalta takana ja vastaanhan asettui Portugali, joka
sijoittui viime kisoissa kuudenneksi. Tuloksena tasaisen väännön jälkeen pistejako, lukemin 3-3.
Heti aamusta alkaen joukkueesta huomasi, että peliä odotettiin todella paljon ja kaikki todellakin
halusivat jo tositoimiin. Päivästä käytiin avajaisissa ja katseltiin hieman netin välityksellä muiden
joukkueiden pelejä. Saavuimme hallille n. 1,5h ennen ottelun alkua ja hallille päästyämme kävimme
ulkona lämmittelemässä, jonka jälkeen oli edessä n. 15min mittainen alkulämpö kentän puolella.
Pelin alku oli meiltä todella hermostunutta ja into purkautui säntäilynä joka suuntaan ja lukemattomina
pallonmenetyksinä. Pikkuhiljaa aloimme kumminkin pääsemään peliin paremmin mukaan ja loppujen
lopuksi ensimmäisen erän jälkeen taululla komeili meidän johtolukemat 2-1. Toisen erän alku oli
meiltä jo parempaa pelaamista, mutta sitten tapahtui jotakin ja tuntuikin kun meiltä olisi loppunut
uskallus pelata. Aloimme vain roiskimaan palloa pois alueelta, emmekä uskaltaneet pitää palloa
ollenkaan. Tämä luonnollisesti kostautui todella liikkuvaa Portugalia vastaan ja joukkue käänsi pelin
täysin itselleen. Kolmanteen erään mentäessä peli oli kääntynyt ja Portugali johti 2-3. Kolmanteen
erään päätimme kumminkin lähteä pelaamaan rohkeampaa pallollista peliä ja rohkeutta löytyikin
huomattavasti enemmän. Kova taistelu tuotti tulosta ja tasoitimme ottelun.
Tuloksena siis todella tärkeä yksi piste ja aivan kohtuullinen ensimmäinen MM-kisa ottelu. Paljon toki
jäi parannettavaa, mutta nyt kumminkin tiedämme jo kisojen tasosta ja pelitavoista paljon enemmän.
Tästä on mielestäni todella hyvä jatkaa taistelua eteenpäin. Ilman jobin postia emme valitettavasti
selvinneet, sillä Juha-Pekka Uusimäki ei pysty Saksa ottelussa pelaamaan, aivotärähdyksen vuoksi.
Parin tunnin päästä siis kajahtaa jo seuraavan kerran, kun saamme vastaamme Saksan. Uskon, että
joukkue on enemmän kuin valmis tekemään kaikkensa sen eteen, että ottelun päätyttyä viivalla
kuunnellaan Maamme-laulua. Nyt suuntana peliareena ja MM-kisojen toinen ottelu, tästä saa ja pitää
nauttia!
Palathaan!

Odottelua ja odottelua, siitä on Bratislava tehty
18.06.2011 23:45 | Väiski

Ensimmäinen kokonainen päivä Bratislavassa alkaa olemaan takanapäin ja maajoukkue on
vetäytynyt pikkuhiljaa unten maille. Takana on odottelujen sävyttämä päivä hiljaisessa kaupungissa,
sillä tuntuu siltä kuin koko Bratislava olisi viikonloppuisin unessa.
Kurvasimme siis ennen yhtä harjoitushallimme pihaan ja ennen omia harjoituksiamme näimme
Kanadan maajoukkueen osaamista. Harjoituksien perusteella Kanada pelaa juuri niin fyysistä ja
vauhdikasta peliä kuin osasimme odottaakin. Kanadalainen mentaliteetti jossa jokainen tilanne
otetaan tosissaan tuli esiin myös harjoituksissa vaikka vastassa ovatkin omat joukkuekaverit.
Omat harjoituksemme eivät olleet parhaat mahdolliset ja kaikista tuntui huomaavan, että edessä
häämöttää hieman suuremmat kisat. Pallot hieman pomppivat ja intoa oli enemmän kuin järkeä.
Jännittyneisyys kuitenkin katosi loppua kohden ja saimme hiottua aivan sopivissa määrin pieniä
asioita kohdalleen. Harjoitusten jälkeen oli edessä joukkueen yhteinen palaveri, jossa vielä käytiin
pelisysteemiä läpi, jotta kaikille olisi selvillä miten missäkin tilanteessa halutaan pelata.
Mutta sitten vielä tuohon odotteluun. Bratislava tuntuu olevan kaupunki, jossa odottelulla ei ole mitään
rajaa, sillä takseja saa odottaa ja niitä on liikkeellä todella vähän. Ravintolassa ihmisiä ei tunnu
asiakkaat kiinnostavan vaan yhden jäätelöannoksenkin saaminen voi kestää tunnin. Jos Suomessa
ravintolat ja muut asiakaspalvelijat toimisivat samalla tavalla, niin ei heiltä myöskään enää palveluita
ostettaisi toista kertaa. Huh huh ei voi käsittää!
Nyt on kumminkin aika itelläki suunnistaa unten maille ja aloittaa tiukka henkinen keskittyminen
huomista varten. Ohjelmassa aamupala, pienet jalkapallopelit hotellin omalla kentällä, hyvä lounas,
avajaiset areenalla ja illalla meidän suuri hetki, kun Portugali hyökkää vastaan!
Palathaan!

Maajoukkue paikalla Bratislavassa
18.06.2011 10:27 | Väiski

Suomen Street & Ball Hockey maajoukkue rantautui eilen Bratislavaan. Tänään joukkueella on
edessään valmistavat tunnin mittaiset harjoitukset kello 13 paikallista aikaa. Harjoituksissa pyritään
hakemaan viimeistä tuntumaa huomista Portugali ottelua varten. Turusta mukaan tulleille Mikko
Vihtolalle ja Miika Kurkalle harjoitukset ovat tämän joukkueen kanssa ensimmäiset, joten heillekin on
hyvin tärkeää saada hieman pallotella muun joukkueen kanssa.
Matka Bratislavaan sujui hyvin ja lennolla Helsingistä Wieniin selvisi myös, että sunnuntaina
katsomossa nähdään ainakin kaksi meidän kannattajaa, kun työmatkallaan ollut suomalainen
mieshenkilö oli kaverinsa kanssa tulossa kannustamaan meitä tärkeässä kamppailussa.
Illalla suuntasimme joukkueen kanssa hotellimme läheisyydessä olevaan ravintolaan, joka osoittautui
lopulta todelliseksi flopiksi. Ruokaa ei lautaselle ilmestynyt läheskään luvattua määrää, jonka jälkeen
olikin edessä suurin show. Maksuvaiheessa myyjä ilmoitti, ettei kortti ravintolassa käy ja käteistä on
antaa takaisin vain rajattu määrä. Hinnat vaihtelivat ja myyjä hikoili pahemmin kuin Kalervo Kummola
kultajuhlissa. Monien sananvaihtojen ja selkkausten jälkeen saimme kuitenkin asiat jotenkin hoidettua
ja poistuimme ravintolasta.
Aamupala hotellissa oli ihan kohtalainen, mutta ei kumminkaan verrattavissa suomalaisten hotellin
tarjoiluihin. Nyt olisi siis vielä pari tuntia aikaa, ennen kuin kisajärjestien bussi kaartaa pihaan ja vie
meidät harjoituspaikalle. Tämä aika käytetään lepäilyyn ja rentoutumiseen.
Palathaan!

Kimmo Mäen tunnelmia ennen reissuun lähtöä
15.06.2011 23:15 | Väiski

Reissu sen kuin lähenee ja varmasti monella myös jännitys kasvaa. Tavoitin erittäin latautuneen
Maajoukkuemaalivahti Kimmo Mäen pientä haastattelua varten.
1. Reissuun lähtöön ei ole enää kauan aikaa, joko perhoset pörrää vatsassa?
- Totta kai reissua odotetaan innolla, mutta en ainakaan tunnusta että perhosia olisi vatsassa
pörrännyt!
2. Miten ajattelit tämän loppuajan viettää?
- Ehdottoman tärkeäähän aloittaa keskittyminen jo sunnuntain otteluun. Ja sen vuoksi huomenna
vedetään vielä tiukka reeni aamusta ja iltapäivällä hiukan joogaa niin sitte ollaan valmiita reissuun..
Kenties onnistumista haetaan vielä autobingosta.
3. Nyt kun takana on kolme yhteistä leiriä, minkälainen Suomen Maajoukkue mielestäsi
kisoissa tullaan näkemään?
- Joukkueessa on valtavasti taitoa ja muutaman loistavan hankinnan avulla siihen on saatu myös
juoksuvoimaa lisää niin kyllä siinä ikälopuilla tsekeillä tulee kiire suomipojan kanssa!
4. Kisoissa on pelien ohella myös rutkasti vapaa-aikaa, miten hotellikuolemalta vältytään?
- Ehdottomasti kun kesää on vielä kisojenkin jälkeen jäljellä niin menen seuraamaan kuinka
joukkueemme kehonrakentaja Jyrä pumppaa rautaa salilla. Ja pyrin jotain niksejä tästä imemään
itseeni. Ja tottakai pitää pyörähtää kylillä katselemassa paikallisia minkkejä!
5. Minkälaisin tavoittein sinä itse kisoihin lähdet?
- Sen verran paljon vihaan häviämistä että kaikki muut kuin mestaruus syö miestä ja rajusti. Ja
tottakai jos niin pitkälle aiotaan mennä niin pitää taistella todenteolla myös turnauksen Vezina
Trophystä.
6. Minkälaisia terveisiä haluat lähettää näiden sivujen seuraajille?
- Ei muutakuin kaikki jännittämään pelejä netti-tv:n välityksellä ja muistakaa pitää kädet ja jalat ristissä
meidän puolesta.
5 Nopeaa:
Kalastus vai saunailta.....riippuu onko kalakisoissa rahapalkinto!
Prinsessa vai kuningatar.......ehottomasti rinsessa!
Veto matalana vai korkeana......aivan sama molemmat pitää tarttua.
Kaupungilla kahvilla vai terassilla lonkerolla.....terassilla lonkerolla.
Väänäsen kans kalaan vai pahkiksen kans johanna pakosen keikalle.....päivällä väänäsen kans
kalaan ja illalla pahkiksen kans tuhlaan voittorahat jossun keikalle!
Kiitämme Kimmoa lyhyestä juttutuokiosta ja palaamme mahdollisesti huomenna asiaan
blogikirjoituksen merkeissä.

6 päivää MM-kisojen alkuun
13.06.2011 22:32 | Väiski

Morjensta kaikille sivujen seuraajille.
Avaan tähän nyt kisablogin, jota tulen päivittämään nyt ennen lähtöä sekä koko reissun ajan, sopivin
väliajoin. Pyrin tuomaan kisatunnelmamme teidän luettavaksi, jotta teillä kaikilla olisi jokin sivu josta
meidän matkaamme seurata. Pelejä pystytte katsomaan suorina nettilähetyksinä tästä osoitteesta:
http://sport.huste.tv/hokejbal.html
Pyrimme lisäksi tuottamaan reissusta videomateriaalia haastatteluiden muodossa, joita laitamme
kotisivuillemme paikanpäältä.
Kisojen alkuun on siis 6 päivää ja reissun alkamiseen on meidän osaltamme enää 4 päivää.
Starttaamme Ylitorniolta perjantaiaamuna linja-autolla, jolla suuntaamme kohti Oulua. Oulusta
lennämme Helsinkiin, josta matka jatkuu Wieniin. Arvioitu laskeutumisaika Wieniin on kello 18.45 ja
paikanpäällä meitä odottaa kisajärjestäjien bussi, jolla kuljemme seuraavat 80km kohti Bratislavaa.
Olemme siis iltasella perillä kisakaupungissa, joten mitään ihmeempää ei varmastikaan enää sinä
iltana tapahdu. Seuraavana päivänä pietämme tunnin harjoituksen läheisellä harjoituskentällä ja
valmistaudumme muuten ottamalla rennosti, ennen seuraavan päivän kisa-aloitusta Portugalia
vastaan.
Jännitys ainakin omalta osalta alkaa jo nousta ja tiedän, että reissusta tulee unohtumaton, sillä tämä
on juuri näitä Once in a lifetime tilaisuuksia, josta on parempi ottaa kaikki irti. Olemme pitäneet
joukkueen kesken kolme valmistavaa harjoitusleiriä, joissa kuvioita on hiottu ja tuntumaa lajiin haettu
jälleen pienen tauon jälkeen. Tunnelma leireillä on ollut todella mahtava ja joukkueen fiiliksestä
huomaa, että tätä reissua todella odotetaan.
Siinä vaiheessa kun 2009 voitimme Suomen Mestaruuden, ajattelin, että voiko tämän hienompaa
kaveriporukalla kokea, mutta näköjään voi. Suomen edustaminen MM-kisoissa ja 10 päivän reissu
ulkomaille kaveriporukassa, on varmasti asia, jota on mahdoton unohtaa!
Olispa siis jo perjantai ja lähtöpäivä!
-Väiski
PS. Jos jollakin herää kysymyksiä koskien joukkuettamme, kisoja tai matkaamme, niin ne voi vapaasti
esittää blogiin kommentoimalla ja minä pyrin niihin blogia päivittäessäni vastaamaan.
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