Kisojen jälkipyykki, haastattelussa valmentaja Jari Väänänen
23.08.2015 11:16

Hyvää päivää Poropoikien pitkäaikainen valmentaja Jari Väänänen. Kisoista on nyt palauduttu pari
kuukautta ja kisojen lopullinen sijoitus oli siis kahdeksan. Voisiko nyt olla jo hyvä hetki pestä ns.
jälkipyykki...
Mitä ovat näin päällimmäiset ajatukset MM-kisareissusta?
- Pojilta mahtava joukkuepanos, jälleen kerran....
Kerro vähän kisojen järjestelyistä sekä maasta ylipäätänsä?
-Kisat oli kyllä järjestetty viimisen päälle hyvin, pikkasen ois voinu tuota peliohjlemaa muokata, että
olisimma saaneet yhden vapaapäivän pelien väiin... Sveitsi on kallis maa ja turistin budjetti on tiukilla.
Sitten voitaisiin mennä jo hieman pintaa syvemmälle ja analysoida hieman Suomen peliesityksiä
turnauksessa...
Missä asioissa valmentajan mielestä tuli onnistumisia? Nimeä myös yksi tai useampi pelaaja,
ketkä ylittivät omat odotuksesi?
- Kyllä soli Kurun Tommi, nuin vanha mies ja on kova muuri maalilla ja joukkuepelaaja viimisen päälle.
Missä asioissa Suomi on tällä hetkellä muita maita jäljessä?
- Ylivoimapelaamisessa ilman muuta, siirretään ja siirretään ja vielä kerran sirretään ku pitäisi jo
laukoa.
Mitä osa-alueita tulisi kehittää tulevaisuuden kisoja silmällä pitäen?
-Syöttöjen laatua sekä ylivoimapelaamista.
Mikä on yllättänyt sinut eniten lajin parissa?
- Se että kuinka kova laji son, ja kuinka tosissaan se otetetaan maailmalla.
Ja loppuun tiukkaakin tiukempi kouluarvosana joukkueellesi? (4-10)
- 10+
Kiitoksia Jari vastauksista ja palataanpa asiaan jälleen!

JESSE PULJUJÄRVI MUKAAN MAAJOUKKUEESEEN
11.05.2015 22:14
Vähän yli kuukausi kisojen alkuun ja saimme tänään iloisia uutisia, kun Suomi-kiekon superlupaus
Jesse Puljujärvi ilmoitti liittyvänsä joukkueen vahvuuteen. Vasta 17-vuotias Puljujärvi tuo loistavan
lisän joukkueen hyökkäyskalustoon ja toivotammekin miehen lämpimästi tervetulleeksi!
Joukkueeseen tullaan vielä lisäämään kolme pelaajaa ja yksi taustahenkilö. Keskusteluita
potentiaalisten henkilöiden kanssa käydään ja tulemme julkaisemaan lopullisen joukkueen tämän
viikon aikana. Julkaisemmekin nyt kaikki varmat kisakoneeseen hyppäävät:
Maalivahdit:
#21 Tommi Kuru
#31 Villehart Kuusamo
Puolustajat:
#4 Antti Ylönen
#5 Ville Väänänen
#7 Tuomas Kursu
#11 Johannes Pukema
#88 Ville Ahola
Hyökkääjät:
#8 Arto Eskola
#9 Jesse Puljujärvi
#10 Paulus Kariniemi
#13 Sami Pietsalo
#14 Joonas Rautio
#41 Arto Siikavirta
#46 Sami Juvani
#86 Jari Pohjola
Päävalmentaja:
Jari Väänänen
Joukkueenjohtaja:
Veli Kuusamo
Mediavastaava:
Emil Vikström

016 Media ikuistaa Poropoikien MM-Kisat!
13.04.2015 19:30

MM-kisoihin on aikaa vain hieman yli kaksi kuukautta ja joukkueen kasaaminen on vielä osittain
kesken. Ensimmäiset leiritykset pyörähtävät käyntiin toukokuun alkupuolella ja siihen mennessä
joukkueen pitäisi olla lopullisessa muodossaan. Joukkueenjohto on kuitenkin erittäin luottavainen sen
suhteen, että kisoihin pystytään marssittamaan iskukykyinen joukkue. Lähiaikoina tulemme
julkaisemaan jo varmistuneet nimet, joten seuratkaahan aktiivisesti sivuamme.
Yksi nimi julkaistaan kuitenkin jo nyt ja tällä nimellä haluamme varmistua siitä, että kisoista tulee
jäämään loistavia muistoja pidemmäksi aikaa. Suomen maajoukkueen mukana kisoihin lähtee oma
mediavastaava, joka tulee kuvaamaan aktiivisesti sekä itse kisojen aikana että ennen kisoja
tapahtuvaa valmistautumista. Oma mediavastaavamme ei kalpene suurempien nimien rinnalle, sillä
mukaamme lähtee 016 Median vastaava tuottaja Emil Vikström.
https://www.facebook.com/016media?fref=ts
Mies on todellinen ammattilainen kameran kanssa, joten hienoja pätkiä on takuulla luvassa. Emil tulee
kuvaamaan pätkiä kisojen aikaan ja tulemme jakamaan niitä Facebookin kautta meidän
seuraajillemme, jotta myös te pysytte mukana kisojen eri käänteissä. Meidän kuulumisiamme ja
pärjäämisiämme tullaan ensimmäistä kertaa näkemään ammattimiehen taltioimana, joten olemme
tästä erittäin innoissamme. On suuri kunnia toivottaa Emil Vikström mukaan MM-kisakoneeseen!
Loppuun vielä hieman Emilin omia mietteitä:
Minkälaisin mielin lähdet mukaan kisoihin?
- Siistiä päästä paikan päälle näkeen mikä meininki siellä on ja vielä siistimpää että pääsen kertoon
minun oman tarinan siitä.
Osaatko vielä sanoa, että minkälaisia pätkiä on seuraajille luvassa?
- Tulee vähän kaiken näköistä pätkää mm. peleistä, fiilliksistä, mitä siellä tehdään ku ei ole pelejä ja
kaikkea hauskaa mitä vain keksii.
Kuinka hyvänä haasteena näet itsellesi tämän reissun?
- En ole aikasemmin tehnyt mitään tämmöistä niin näen tämän hyvänä haasteena. Mukavaa kuvata
jotain aivan erilaista mitä yleensä kuvaan. Kokemusta ei voi koskaan olla liikaa!
Terveiset meidän seuraajille?
- Pistäkää viestiä jos on jotain erityistä mitä haluutte nähä reissusta.

Reissu lähenee - On KIITOSTEN aika
22.08.2014 22:27
Kauaa ei tarvitse Poropoikien enää odotella, sillä jo tiistaina illalla ollaan perillä Nitrassa ja
valmistautuminen voi todenteolla alkaa. Pelit starttaavat torstaina ja joukkue vetää
viimeistelyharjoituksen keskiviikkona aamupäivällä, jolloin kisahallissa hikoillaan puolentoista tunnin
ajan ja otetaan tuntumaa hallin lattiaan. Kisafiilis alkaa joukkueen sisällä nousemaan ja reissua
odotetaan jo malttamattomina.
Tähän pisteeseen ei kuitenkaan ole päästy ilman työtä ja meidän mahtavia yhteistyökumppaneita,
joita emme voi kylliksi kiittää. Projekti on aloitettu jo keväällä ja tällä viikolla olemme solmineet reissua
varten viimeiset yhteistyökumppanit, joten matka on ollut pitkä, mutta kaiken sen arvoinen.
Projektiimme on kuulunut myyntiä sekä Ylitornion Koko Kansan messuilla että Ylitornion markkinoilla.
Järjestimme myös arpajaiset, jonka vastaanotto ihmisten keskuudessa oli erinomainen, sillä kaikki
1200 arpaa myytiin ja tässä kohtaa onkin syytä kumartaa syvään ja kiittää kaikkia arvan ostaneita.
Reissumme suurin mahdollistava tekijä on kuitenkin lukuisat yhteistyökumppanit, joita löytyy jopa
Helsingistä ja Raumaltakin asti. Kotikylämme lukuisat yrittäjät ovat ottaneet projektimme erittäin
lämpimästi vastaan ja on ollut mahtavaa huomata, kuinka ystävällisiä ja urheiluhenkisiä yrittäjiä
kylästämme löytyy. Yrittäjien lisäksi tukenamme on ollut kotikuntamme, jonka urheiluhenkisyys on
tämänkin projektin osalta nostanut päätään. Kaikkien yhteistyökumppaneiden antama tuki on meille
korvaamaton juttu ja ilman kaikkia Teitä jäisi reissumme tekemättä. Joukkueena me lähdemme
antamaan täyden panoksemme menestyksen eteen, sillä se on vähintä mitä me voimme tehdä.
Haluamme seurana osoittaa nöyrimmät kiitoksemme kaikille seuraaville tukijoillemme ja kehottaa
lukijoita kannattamaan aina paikallisia toimijoita:

Muutos hyökkäysosastolle
29.07.2014 09:16

Poropoikien kokoonpano oli jo lyötynä lukkoon, mutta valitettavasti Joni Kauvosaari ei pysty tulevaan
turnaukseen osallistumaan. Mies on kärsinyt jo jonkin aikaa selkävaivoista ja sen vuoksi mies ei
valitettavasti ole joukkueemme käytettävissä. Jonin menettäminen on joukkueelle iso isku ja miehen
itsensäkin kannalta on erittäin valitettavaa, että vamma estää kisamatkan.
Olemme kuitenkin erittäin iloisia siitä, että korvaaja löytyi nopeasti ja erityisesti joukkueenjohdon
mieltä lämmittää se, että kyseessä on tuttu pelaaja, joka on kokoajan haluttu vahvistamaan
joukkuetta. Tässä siis viimeinen nimi kisakoneeseen:
Jari-Markus Pohjola, hyökkääjä
Erittäin taitavana hyökkääjänä Jari tuo hyökkäysosastollemme lisää arvaamattomuutta ja kykyä
ratkaista pelejä henkilökohtaisella taidollaan. Jari on kuulunut jo aikaisemmissa turnauksissa
joukkueen luottohyökkääjiin ja tulosta on lupa odottaa myös tulevissa kisoissa. Mies on loistava
joukkuepelaaja, joka ei pelkästään väläyttele taidollaan vaan raataa joukkueen eteen molempiin
suuntiin. Tärkeä voittajatyyppi!
Toivon mukaan vältymme muilta takaiskuilta ja joukkueemme olisi Jarin mukaantulon myötä valmiina
kisoihin. Pysykää kuulolla!

Viimeinen pelaaja mukaan – jykevyyttä puolustukseen
10.07.2014 19:24

World Cupin alkuun on aikaa noin puolitoista kuukautta ja on aika julkaista joukkueen viimeinen
kiinnitys. Kolme ketjua on nyt kasassa ja uskomme vakaasti, että tällä nipulla on mahdollisuudet
menestyä tulevassa koitoksessa.
Tommi Kummu, puolustaja
Arpelan oma poika tuo joukkueen puolustusosastolle kaivattua kovuutta. Tommi on erittäin
rauhallinen puolustaja, jolta löytyy monipuolisuutta, sillä mies pystyy avaamaan peliä ja suojelemaan
loistavasti omaa maalinedustaa. Tommin mukaantulo tietää fyysisimmissä peleissä myös rauhaa
meidän maalivahdeille.
- Mukavahan se on lähteä ja toivottaan ettei ensikertalaisena tule kovin paljon junnumaista höntyilyä.
Joukkue on nyt siis lyöty lukkoon ja siihen voit tutustua kokonaisuudessaan pelaajakorttiemme avulla.
Tulemme vielä tekemään juttuja ennen Nitraan lähtöä ja toivon mukaan saisimme mukaan myös
videomateriaalia. Pysykää siis kuulolla!

Nitran World Cupin joukkueet nyt selvillä!
07.07.2014 19:31

World Cupiin osallistuvat joukkueet ovat nyt selvillä ja mukana on ennätykselliset 14 joukkuetta.
Tässä lista osallistuvista joukkueista:
1.Canada_Voodoo
2.Finland_Pelikassit
3.Finland_Perapohjolan Poropojat
4.Austria_HSC Eagles Poggersdorf
5.Czech_HBT Vlasim
6.Czech_HBC ALPIQ Kladno
7.Czech_HBC Autosklo - H.A.K Pardubice
8.Switzerland_Oberwil Rebells
9.Switzerland_SHC Belpa 1107
10.Great Britain_Nottingham Wolves
11.Great Britain_London Crusaders
12.Slovakia_SK 98 Pruske
13.Slovakia: Hokejmarket Skalica
14.Slovakia: Nitrianski Rytieri Nitra

Neljä kiinnitystä lisää – mukana makoisa uutispommi
26.06.2014 22:35

Joukkue valmistautuu kohti kolmatta leiriään ja sitä ennen onkin hyvä aika julkaista neljä nimeä
kisakoneeseen. Mukaan nimilistaan voidaan tämän jälkeen lisätä kolme hyökkääjää sekä yksi
puolustaja. Osa lukijoista saattoikin jo päivällä lukea Meän Tornionlaaksosta joukkueen tämän hetken
kovimmasta kiinnityksestä, jonka mukaantulosta olemme erittäin innoissamme.
#8 Sami Pietsalo, hyökkääjä
Pietsalon veljeskaartin nuorin versio on vakuuttanut joukkueen valmennuksen aikaisemmilla leireillä ja
sen vuoksi mies haluttiin reissuun mukaan. Erittäin taitava hyökkääjä, joka tuo kaivattua
maalintekohalua joukkueeseen. Ei säästele turhaan laukaustaan ja on myös kehittynyt
kaksinkamppailutilanteissa.
- Aivan huippu fiilikset, pikkusen jännittää, mutta enköhän mie jotku hienot nilkkarallit vetase.
#77 Juho Joona, puolustaja
Rovaniemen Kiekossa itsensä yleisön suosikiksi pelannut Joona tuo joukkueeseen sopivanlaista
räväkkyyttä ja uutta ilmettä. Juho on erittäin työteliäs pelaaja, joka lukee peliä hyvin ja käyttää
ääntään joukkuekavereidensa peliä helpottaakseen. Melko pienikokoinen puolustaja tulee
kaksinkamppailuihin kovalla asenteella ja vääntääkin ne usein itselleen. Erittäin mieluinen lisä
joukkueen kokoonpanoon.
- Makkeila fiiliksillä ja pakko sanoa että hieman yllättyny olin kun kutsu tuli, positiivisesti tietenki!
Fiilinki alkaa jo nyt nousemaan, varmasti aika unohtumaton reissu tulossa!
#44 Juho Nieminen, hyökkääjä
Juho tuli käymään viime leirillä vähän niin kuin näytillä ja vakuutti sentterin paikallaan
valmennusjohdon. Erittäin rauhallinen sentteri, joka omaa loistavan pelisilmän. Laittaa palloa hyvin
liikkeelle ja syötöt löytävät ketjukaverien lavat. Helpottaa laitureidensa pelaamista ja ajattelee myös
hienosti puolustussuuntaan.
- Positiivisillä fiiliksillä otin kutsun vastaan. Hyvillä fiiliksillä reissuun ja toivotaan et homma lähtee jo
alusta kirjottamaan niin et saadaan pytty matkaan. Kädet syyhyää jo peleille.
#40 Jarkko Kauvosaari, hyökkääjä
Ylitornion toinen liigapelaaja on samalla myös joukkueen suurin uutispommi. Jarkko on erittäin
kovakuntoinen sentteri, joka on profiloitunut kiekonpuolella puolustavaksi sentteriksi, mutta meillä
Jarkko tulee takuulla saamaan ison vastuun hyökkäyssuuntaan. Jarkko omaa loistavan laukauksen ja
miehen ulottuvuus sekä pelisilmä, tuo valmennusjohdolle loistavia avaimia varsinkin
ylivoimapelaamiseen. Olemme enemmän kuin innoissamme saadessamme Jarkon mukaan
Poropoikiin ja Nitran World Cuppiin.
- Mukava reissu on varmasti tulossa, sillä lähes jokainen pelaajista on entuudestaan tuttu. Kisoihin ei
kumminkaan lähdetä seku vain, vaan kaikki pelit otetaan tosissaan ja pyritään voittamaan.

Joukkue on enää yhtä puolustajaa vaille valmis ja tämä nimi pyritään lisäämään joukkueen riveihin
viikonlopun aikana. Tämän jälkeen joukkue on kokoonpanon puolesta valmis lähtemään Nitraan.
Toivotetaan kaikille oikein hyvää Jarkon-päivän jatkoa!

Joukkueen rakennus jatkuu
18.06.2014 21:52

Toinen leiriviikonloppu on takanapäin ja joukkueen rakennus jatkuu. Pelkästään pelaajia ei tietenkään
reissuun lähde, vaan nyt julkaisemme myös taustaryhmämme henkilöt. Taustaryhmän lisäksi on aika
julkaista maalivahtikaksikkomme sekä yksi mieluinen paluumuuttaja hyökkäysosastolle.
#31 Villehart Kuusamo, maalivahti
Villehart on ollut mukana jo ensimmäisestä Euroopan reissusta alkaen ja omaa näin hyvän
kokemuksen näistä kovista peleistä. On vuosi vuodelta parantanut otteitaan ja osoitti viime Euro
Cupissa kuuluvansa turnauksen kärkimaalivahteihin. Villehart on erittäin nopealiikkeinen maalivahti,
jonka edessä on joukkueella turvallista pelata.
- Kyllähän tässä jo vesi kielellä odottaa kisoja. Kova nippu jälleen kasassa ja varmasti yksi turnauksen
ennakkosuosikkeja. Tämä on meidän vuosi!
#20 Tommi Kuru, maalivahti
Teki debyytin joukkueessa viime Euro Cupissa ja tuli erittäin vakuuttavasti mukaan joukkueen riveihin.
Pienikokoinen maalivahti luottaa loistaviin reflekseihinsä ja luo rauhallisella tyylillään varmuutta koko
joukkueen pelaamiseen. Tommi käyttää kokeneena maalivahtina erittäin hyvin ääntänsä ja helpottaa
näin joukkueen pelaamista puolustuspäässä.
- Siistit fiilikset lähteä katsomaan tasoa ulkomaille. Uskon, että olemme Villen kanssa kisojen paras
maalivahti kaksikko.
#83 Joni Kauvosaari, hyökkääjä
Härkämäinen Kauvo on erittäin mieluinen paluumuuttaja Poropoikien paitaan. Erittäin vahva
hyökkääjä on loistava kulmavääntäjä ja pystyy voimallaan tekemään paljon maalipaikkoja. Kauvolla
on erittäin painava laukaus, jota varmasti tullaan käyttämään ylivoimalla hyödyksi. Tärkeä ja
monipuolinen hyökkääjä tuo lisäaseita joukkueemme pelaamiseen.
- Hienoa päästä taas reissuun pienen tauon jälkeen ja polkkaritki saa samalla hakea takasi kotiin. (Jäi
edellisellä Slovakian reissulla)
Jari Väänänen, päävalmentaja
Jari on ollut mukana jo ensimmäisestä Euroopan reissusta alkaen ja tietää minkälaisen pelityylin
joukkue vaatii menestyäkseen. Viime kisoissa sai joukkueen pelin toimimaan ja samanlaista toivotaan
tänäkin vuonna. Elää pelissä erittäin vahvasti mukana ja vaatii pelaajiltaan aktiivista pelaamista, sekä
sitoutumista tiiviiseen puolustamiseen.
- Hyvät on fiilikset. Nyt on jo kokemusta aikaisemmista tapahtumista ja uudet tulokkaat nostavat
joukkueen uudelle tasolle ja vanhat sotaratsut ovat parantaneet omaa tekemistään mukavasti.
Arto Siikavirta, apuvalmentaja
Arto siirtyy olkapäävammansa vuoksi penkin taakse ja vastaa turnauksessa puolustajien
peluutuksesta sekä pelikirjan luomisesta yhdessä Jarin kanssa. Tuo paljon hyviä ideoita joukkueen
pelaamiseen ja on suuri apu päävalmentajan rinnalla. Arto omaa hyvän pelisilmän ja pystyy varmasti
siirtämään pelisilmänsä myös valmennuspuolelle.
- Vaikeaa varmaan seurata pelejä penkin takaa, mutta nyt tehään siltä puolelta kaikki, että
menestystä tulee.

Veli Kuusamo, joukkueenjohtaja
Pitkän kokemuksen liike-elämän puolelta omaava Veli on kuulunut seuran vahvuuteen ensimmäisestä
Euroopan valloituksesta lähtien ja on erittäin tärkeä tekijä joukkueen taustavoimissa. Tekee suuren
määrän töitä seuran reissuun pääsemisen eteen ja paikanpäällä on korvaamaton apu joukkueen
päivittäisessä toiminnassa.
- Awesome! Upeaa päästä kiusaamaan isoja joukkueita nyt kun taas kerran saamme kokoon
iskukykyisen joukkueen.

Viisi nimeä Nitran kisakoneeseen
02.06.2014 20:58

Ensimmäinen harjoitusleiri on takanapäin ja joukkueen kokoonpano alkaa pikkuhiljaa hahmottumaan.
On aika esitellä viisi seuraavaa nimeä, jotka kaikki ovat tuttuja nimiä jo Poropoikien
mestaruuskaudelta 2009. Jokaisella pelaajalla on tilillään kaksi Euro Cup turnausta sekä MM-kisat,
joten kyseessä on kokeneita pelaajia.

#7 Tuomas Kursu, puolustaja
Todellinen joukkuepelaaja, joka luo henkeä niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Erittäin tärkeä
kiinnitys joukkueen puolustuspäähän, sillä mieheltä löytyy kovuutta ja vääntövoimaa. Kurre on hyvin
liikkuva puolustaja ja miehen asenne on rautainen. ”Täkätäkätää jalat käy, muttei pää”
- Voittamattomin fiiliksin odotellaan kisoja. Kuhan saan kenkiin vähän lisää pitoa niin alkaa tapahtua.
Onneks on vielä pari leiriä aikaa hitsata tossun pohjia.
#14 Joonas Rautio, hyökkääjä
Joukkueen tällä hetkellä ainoa ”etelänvaris” osoitti Villachin kisoissa, että kuuluu joukkueen
tehokkaimpiin pelaajiin ja sen vuoksi odotukset ovat tänäkin vuonna korkealla. Erittäin pallovarma
pelaaja, joka on viime vuosina ilmeisesti liittynyt johonkin Espoolaiseen kuntokerhoon, sillä mies
hämmästytti kunnollaan ja nopeudellaan harjoitusleirillä.
- Hyvät on fiilikset. Reenattu on 2 vuotta tätä varten. Enemmän joutuu ottaan vastuuta tänä vuonna,
ko ykkössentteri (Mikke) lähtee mieluummin bilettään ko pelaan..
#76 Aki Pietsalo, hyökkääjä
Joukkueen oma taikuri omaa maagiset yksilötaidot ja loistavan laukauksen. Tässä on mies, joka
pystyy ratkomaan tiukkoja pelejä joukkueensa eduksi. Viime vuosina kehittynyt huimasti myös
joukkuepelaajana, joten miehen kiinnittäminen joukkueeseen lisäsi reilusti
menestysmahdollisuuksiamme Nitrassa.
- Lähetään katteleen mihin taso riittää.
#11 Johannes Pukema, hyökkääjä
Erittäin nopeajalkainen hyökkääjä on joukkueen perustajajäseniä. Pukemaa pystytään käyttämään
joukkueessa roolissa kuin roolissa ja aina saa saman työteliään pelaajan. Myös Pukemalta odotamme
tehoja hyökkäyspäässä, sillä nopeutensa ja rohkeutensa ansiosta hänelle takuulla siunaantuu
maalipaikkoja.
- Tosi odottavaisin mielin kisamatkaa ootellaan. Menestystä lähetään tavottelemaan ja kyllähän tässä
jo varpaatkin hikoaa pelkästä ajatuksesta, kun taas tämä joukkue astelee lentokoneeseen ja sitä
kautta kohti Nitraa.
#5 Ville Väänänen, puolustaja

Seuran puheenjohtaja oli tavallaan vähän pakkovalintakin rosteriin. Pelaa nyt toiset kisat putkeen
puolustajana ja pyrkii varmasti pelaamaan ihan peruspeliä. Tuo joukkueeseen asennetta ja
voitontahtoa. Mies inhoaa häviämistä yli kaiken ja tekeekin sen vuoksi kentällä kaikkensa voittojen
eteen.
- Mahtava fiilis päästä taas kaveriporukalla taistelemaan maailman parhaita streettijoukkueita
vastaan. Tätä taas saa koko kesän oottaa!

Nuorisokaarti uunista ulos
21.05.2014 11:35

Hieman yli kolme kuukautta ja sitten taistellaan jo World Cup kentillä. On siis hyvä
aika aloittaa julkaisemaan mukaan lähteviä pelaajia ja aloitamme meidän nuorisokaartistamme. Sen
verran voimme paljastaa, että lähdemme reissuun kolmen kentällisen voimin. On aika tutustua
neljään ensimmäiseen pelaajaan ja kuulla heidän mietteensä reissuun lähdöstä:
#10 Paulus Kariniemi, laitahyökkääjä
Paulus liittyi joukkueen vahvuuteen ensimmäistä kertaa vuonna 2011 ja miehellä on tilillään yksi Euro
Cup turnaus. Pienikokoinen hyökkääjä on viimeisen päälle joukkuepelaaja ja vaikka miehessä virtaa
Ruotsalaista verta, löytyy hänestä hurja määrä sisua. Nopealiikkeinen hyökkäyspään hyrrä on
satsannut tähän vuoteen palkkaamalla itselleen yhden Suomen yleisurheilupiirien kovimmista
valmentajista, joten odotettavissa on entistä sähäkämpi hyökkääjä.
- Odottavaisin mielin lähdetään reissuun, aina on hauska päästä ulkomaan kentille jauhaan.
#16 Sami Juvani, keskushyökkääjä
Myös Samilta löytyy jo valmiiksi kokemusta Euroopan kentiltä, joten miehen valinta joukkueeseen oli
selvä. Loistava kahdensuunnan sentteri lukee peliä erittäin hyvin ja tekee ketjukavereilleen pelin
helpoksi. Ei ehkä niitä kentän kovakuntoisimpia, mutta mies pelaa fiksusti ja ennen kaikkea ajattelee
joukkueen parasta. Pääsee jälleen pelitaitojen lisäksi esittelemään häikäisevää englannin kielen
taitoaan.
- Kielitaitoa pitäs päässä esittelheen ja jos pari kertaa minun tulisella lämärilä pääsis hurmaahmaan
paikalliset.
#88 Mikael Kuha, puolustaja
Joukkueen kovakuntoisin soturi ei kuvia kumarra ja mies omaa täydellisen asenteen näille pelikentille.
Osoitti jo viime Euro Cupissa, että on todella tärkeä pelaaja joukkueen takalinjoille. Kuha raataa aina
täysillä, eikä varmasti häviä kaksintaisteluita edes ulkomaan kentillä. Ranuan lahja Ylitorniolaiselle
seurajoukkueelle!
-Hyvillä mielinhän tässä odotellaan kisoja. Edellisestä matkasta jäi nälkä, koska hävisimme
turnauksen voittajille vasta rankkareilla niin nyt olisi taas uuden mahdollisuuden paikka.
#33 Ville Savaloja, puolustaja
Lisää Ruotsalaista verta joukkueeseen tuo -94 syntynyt puolustaja. Ville lähtee reissuun mukaan
ensimmäistä kertaa, mutta silti joukkueella on kovat odotukset tätä lahjakkuutta kohtaan. Erittäin
rauhallinen ja hyvin peliä lukeva puolustaja, tuo varmuutta joukkueemme takalinjoille. Ville on Kuhan
tavoin juoksuvoimainen pelaaja, mutta ei aivan omaa Kuhan tyylistä kreikkalaispatsaan kroppaa.
- Mahtava lähteä mahtavan porukan kans kilpaihleen ja tavotteet on auttaa joukkuetta että voitama
koko homman.
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Kelit lämpenee ja kesäkin jo hieman raottaa tuloaan, joten se ei voi kun tarkoittaa sitä, että
Streethockey kausi on alkamaisillaan. Poropojat viettivät viime vuoden rauhallisissa merkeissä ja
ohjelmassa oli ainoastaan Suomen kentillä esiintyminen, jossa putoaminen tapahtui lopputurnauksen
ensimmäisissä jatkopeleissä. Pettymys pyyhittiin melko nopeaa mielistä, sillä tiedossa oli, että
seuraavana kesänä on jälleen luvassa jotain unohtumatonta.
On siis aika julkaista Poropoikien uusi haaste, joka siintää noin 3,5 kuukauden päässä.
Joukkueemme suuntaa elokuun 26.päivä Slovakiaan, Nitraan, jossa pelataan seurajoukkueiden
World Cup 28–31.8.2014. Kyseessä on erittäin suuri tapahtuma, sillä alustavien tietojen mukaan
kisoista on kaavailtu 18–20 joukkueen turnausta, johon joukkueet tulisivat kymmenestä eri maasta.
Mukaan on jo varmuudella ilmoittautunut joukkueita Tshekeistä, Slovakiasta, Sveitsistä,
Luxemburgista, Kanadasta ja Yhdysvalloista.
Tämän suurempaa haastetta ei seurajoukkueena voi tulla eteen, joten lähdemme reissuun erittäin
suurella innolla, mutta samalla nälkäisinä ja kunnianhimoisina. Joukkueen kokoaminen on hyvässä
vauhdissa ja vielä muutamia puuttuvia palasia pyritään löytämään. Varmaa on se, että tänäkin
vuonna joukkueessa nähdään uutta verta, joten pysykäähän kuulolla, kun ensi viikolla aloitetaan
julkaisemaan mukaan lähteviä sotureitamme.
Ei sole muutako palathaan ens viikola!
PS. Kisojen kotisivut löytyvät melko keskeneräisinä osoitteesta
http://worldcup-nitra2014.inr.sk/index.php/en/home-2

