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Peräpohjolan Poropojat kärsii perheongelmista (18.11.05) 
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Morjensta kaikki innokkaat fanit! Olen vihdoinkin saanut tavoitettua joukkueemme tukipylvään, maalivahti 
Kimmo Mäen ja esittänyt hänelle muutamia kysymyksiä tulevaisuudesta. 

  
Väne: Terve Kimmo, mitäs kuuluu näin kuukausi ennen streethockeyn Kuopion karsintaturnausta? 
Kimmo: Bonsorno ja kuttentaak, tietenkin hieman jännittää sillä onhan se tärkeä etappi matkalla kohti mestaruutta. 
  
Väne: Eli tässä ei selvästikään tarvitse kysyä, että mikä kesän suuri tavoite on, vai? 
Kimmo: Ei, mestaruus on ainoa mihin voi olla tyytyväinen. 

 
Väne: Uskotko, että joukkueen tämän hetkisellä materiaalilla siihen on realistiset mahdollisuudet? 
Kimmo: Minun ei tarvitse uskoa, sillä tiedän että nykyinen materiaali + se mies mikä eilen dominoi Poropoikien 
uudella kotistadionilla, niin riittää siihen varmasti. 
 
Väne: Aivan, meinasinkin juuri kysyä, että minkälaista vahvuutta uusi hankinta Arto Siikavirta 
joukkueeseen tuo? 
Kimmo: No sen mitä eilen katsomosta harjoituksia seurasin, niin voin olla iloinen kykyjenetsijöidemme löytöön, 

koska Siikavirta muodosti erään henkilön kanssa ehkä tällä hetkellä yhden streethockeyn pelottavimmista 
parivaljakoista. 
 
Väne: Mitä uskot, että jos tätä toista miestä ei mukana nähdä, niin pystyykö Siikavirta silti olemaan 
joukkueelle avuksi? 
Kimmo: Uskon, että Siikavirta on juuri se henkilö joka ratkaisee kovalla laukauksellaan otteluita ja sijoittaa vaparit 

erittäin varmasti verkkoon.. 
 
Väne: Kuulostaa hyvältä. Missä asioissa uskot, että joukkueen pitää parantaa ja missä pitää olla tarkkana, 
jotta ensinnäkin Helsinkiin selvittäisiin ja että siellä mestaruus voitaisiin ottaa? 
Kimmo: Vapareista pitää tehdä kovemmalla prosentilla maaleja sekä hyökkääjien enemmän autettava puolustajia. 
 
Väne: Jos saat rehellisesti sanoa, niin mitkä kolme asiaa ovat joukkueen vahvuudet ja puolestaan kolme 
heikkoutta? 
Kimmo: Vahvuudet 1) Kokemus 2) Taito 3) Hyvät pakit                                               
Heikkoudet 1) Pelaajien sitoutuneisuus 2) Liike 3) Pitkät pelimatkat 
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Väne: Vielä loppuun, minkälaiset terveiset haluat lähettää faneille ja joukkueen pelaajille, ajatellen tulevaa 
streethockey kesää? 
Kimmo: Faneille sen verran, että me ollaan nyt kolme kertaa yritetty, mutta enää me ei teitä petetä vaan nyt se on 
Pojan vuoro tulla jo tänne Ylitorniolle! Pelaajista haluaisin erityisterveisiä lähettää Jyrälle: ”Yritetään tehdä asiat 
tänä kesänä Helsingissä ehkä vielä paremmin kuin viime vuonna, mutta ei oo häppee olla noppee!” 
 
Kiitoksia Kimmolle haastattelusta ja toivotaan, että hänen puheet käyvät toteen! 

 
 
Ville ”Väiski” Väänänen – Tie tähtiin 

Ville ”Väiski” Väänänen on yksi pppp:n johtokunnan jäsen ja on toiminut seuran kapteenina alusta asti. Ville on 
niittänyt mainetta myös kaukalon ulkopuolella kirjoittelemalla juttuja erillaisille urheilupalstoille, mm. Gazzetta dello 
sportiin hän kirjoittaa viikottain pääkirjoituksen sekä eräs hiipuva portugalilais ”tähti” LF on pyytänyt Villeä 
kirjoittamaan hänen elämänkertansa, mutta ennen kaikkea hän pitää yllä pppp:n kotisivuilta löytyvää Vänen 
Corneria.  Koska Ville on liian vaatimaton on hänen vaikea kirjoittaa itsestään juttua sivuille, niimpä minä otankin 
tehtäväkseni kertoa hänen tarinan. 

Ville on tolpinmäen kovan koulun käyneitä pelaajia, jonka on jo pienestä pitäen pitänyt taistella pelipaikoista verissä 
päin. Kun muut pojat pelailivat pihapelejä tennispallolla, eivät he ottaneet Villeä mukaan peliin ja ainoa mikä Villelle 
jäi käytettäväksi oli 5 kiloinen kuula. Mutta Ville päätti että jonain päivänä hänestä tulisi vielä tolpinmäen herra ja 
Hidalgo. Päivisin Ville siis harjoitteli kuulalla rannelaukauksia ja kaiken maailman veivejä mitä oli nähnyt isojen 
poikien tekevän ja öisin kun muut pojat menivät nukkumaan hiipi Ville tolpinmäen pallokentälle harjoittelemaan 
vetoaan keveämmillä välineillä. (Ville ehti hajottaa monia kymmeniä mailoja, ennen kuin uskoi että puumaila ja 5 
kilon kuula ei ollut paras yhdistelmä lämärin harjoittamiseen.) 

Vuodet kuluivat ja kun Ville viimein täytti 6-vuotta päätti hän uskaltaa kokeilla taitojaan isojen poikien kanssa, hyvin 
vastahakoisesti hänet otettiin vastaan mutta kun hänen kykynsä huomattiin syntyi suuri taistelu siitä missä 
joukkueessa hän pelaisi. Tästä eteenpäin Ville on ollut haluttu mies seuraan kuin seuraan. 
Nykyään Ville taistelee joukkueensa puolesta viimeiseen sekunttiin vaikka tilanne olisi kuinka epätoivoinen, ja luo 
omaan joukkueensee taisteluhenkeä omalla esimerkillään. Tämä periksiantamattomuus on peräisin mm. niistä 
kymmenistä mailoista mitä hän hajotti siihen kuulaan sekä siitä kuinka hän jo pienenä joutui taistelemaan 
päästäkseen pelaamaan ja näyttämään taitonsa.  Villellä on taistelukykynsä lisäksi myös äärimmäisen kehittynyt 
pelisilmä ja hän jakeleekin usein hyökkääjätovereilleen sellaisia namupasseja ettei niistä voi kukaan erehtyä. 
Ville oli perustamassa Peräpohjolan Poropoikia yhdessä allekirjoittaneen sekä #11 kanssa vuonna 2005. Hänen 
ominaisuutensa kaukalossa sekä työskentely joukkueen puolesta myös kaukalon ulkopuolella tekevät hänestä 
joukkuepelaajan isolla J:llä. PPPP saa kiittää onneaan siitä että Villen sopimus on luokkaa ikuinen, eikä hänen 
menettämisestään ole pelkoa. 
 
Ylös 
 
 

 
                                                                                                      
 
Kuikka liitää kohti Mellandagscupenia! 

Aika on vierähtänyt jo kohta kolmisen vuotta, siitä kun Kuikka sai siivet alleen ja päätti osallistua ensimmäiseen 
Poro Cuppiin. Alkutaipale ei ollut aivan mitään ruusuilla 
 tanssimista, sillä neljässä ottelussa Kuikka onnistui tekemään ainoastaan yhden maalin ja omiinkin meni 
seitsemän. Tästä suivaantuneena Kuikan johto päättikin, että toista kertaa ei noin huonoa menestystä ole luvassa. 
Tiukan saunailtapalaverin jälkeen silloinen Kuikan General Manager Janne Pahkasalo astui alas valtaistuimeltaan 
ja johtoon nousi Kainuunkylän ylpeys Kimmo Mäki. 
Kimmo Mäki päätti heti alusta lähtien, että hänen joukkueessaan ei tultaisi kärsimään nestehukasta vaan jokainen 
janoinen pelaaja tulisi saamaan tarvittavan määrän energialiuosta vaihtoon tullessaan. Uusi taktiikka alkoikin 
kantaa hedelmää ensimmäistä kertaa tämän vuoden Poro Cupissa, jossa joukkue nousi sensaatiomaisesti 
pronssimitaleille. Joukkueen pelaajat olivat turnauksen ajan hyvin pirteitä ja jokainen tuntui nauttivan pelistä täysin 
siemauksin, jopa vaihtopenkillä pelaajat pystyivät nauttimaan joukkueen hyvästä tunnelmasta. 
Kuikan joukkueen rosteri on vaihdellut näiden 2,5 vuoden aikana hyvinkin paljon ja kun noin kuukauden päästä 
edessä häämöttää ruotsin puolella pelattava Mellandagscupen on Kuikan joukkue jälleen hyvin erinäköinen. Kuikka 
osallistuu ensimmäistä kertaa kyseiseen turnaukseen ja joukkueen johdolta saamieni tietojen mukaan turnausvoitto 
on ainoa, joka joukkueelle kelpaa. 
Kuikan joukkueen puolustuksen tärkeä lenkki Sakari Rahtu joutuu jättämään turnauksen väliin polvivammansa 
vuoksi, joten Kuikan puolustuksessa tulee häämöttämään suuren suuri aukko. Aki Koskelalla tulee olemaan kova 
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työ taistella yksin vastustajien hyökkääjiä vastaan, sillä niin suurta hankintaa on enää vaikea saada mukaan, joka 
pystyisi paikkaamaan Rahdun jättämän aukon. 
Uusia miehiä Kuikassa tullaan kuitenkin näkemään ainakin kaksi, kun Rovaniemen suunnalta hätään on kutsuttu 
Rokin edustusjoukkueessa esiintyvät Kimmo Haapa-Aro ja Antti Kivelä. Haapa-Aro on aiemmin jääkiekkokauden 
aikana tuskaillut maalintekonsa kanssa, mutta viimeisessä ottelussa Et-Poa vastaan hän iski neljä maalia. Mailan 
pidennys oli kuulemma se syy, miksi maalihanat vihdoin aukenivat. Kuikan kannalta tämä vain valitettavasti on 
huono asia, sillä kuinkahan käy, kun Haapa-Aro joutuu jälleen lyhentämään mailaansa tulevia koitoksia varten!? 
Kuikan hyökkäyksessä tullaan näkemään entiseen tapaan Kittilän höyryjuna Juho Kurkinen ja portimon oma poika 
Aleksi Koivisto, joiden harteille tullaan kasaamaan suurimmat paineet joukkueen maalinteossa. Kaksikon takana 
voi hääriä Juha Uppa, mutta hänen pelaamisensa turnauksessa riippuu paljolti siitä mitä ”Punainen tiilitalo” tulee 
edellisiltana tarjoamaan. 
Pelaajauransa huipulla lopettanut Kimmo Mäki tullaan turnauksessa näkemään penkin takana, joka lieneekin 
Kuikan kannalta parasta. Arvoituksena pysyykin, että nähdäänkö vuoden valmentajaksi tituleerattu Riku Jaako 
Mäen tukena. 
Kuikka lähtee siis turnaukseen uusien tuulien voimin ja tavoitteet korkealla, mutta silti ihan kaikki eivät ole 
tyytyväisiä Kuikan toimintaan: 
- Kuikka on häpeäksi koko lajille, pilannut monta turnausta, todellinen musta lammas, kommentoi tulistunut Markus 
Kuusela. 
Listataan loppuun vielä Kuikan vahvuudet: 
+ Huippuunsa hiottu joukkuehenki 
+ Valmennuksen taso 
+ Itseluottamus 
+ Vastustajan henkisen kantin musertaminen  
Heikkoudet: 

- Joukkueen liian suuri vaihtuvuus 
- Energiajuoman vahvuus 
- Puolustus ilman Rahtua 
- Kaksi Rokin miestä mukana (eikö Kuikka halua menestyä?) 
- Onko maalivahdista toista kertaa sankaritekoihin? 
- Kestääkö kunto? 

 

Ylös 

 

 
Ravanlentoa!! 

Viime vuodet paikallisten sählyfanien ja pelaajien keskuudessa on huulilla ollut vain yksi sana: Ravat! Niin 
ylivoimaisesti on Taroniemen joukkue höystettynä tolpinmäen lahjalla hallinnut paikallisia sählykenttiä jo vuodesta 
2005 lähtien. Joukkue on pääasiassa esiintynyt vain kahdessa turnauksessa: PoroCupissa ja 
Mellandagscupenissa, mutta esitysten varmuus on ollut siitä huolimatta päätä huimaavaa. Ulkopaikkakuntalaiset 
voivat vain kiittää onneaan, etteivät Ravat ole jaksaneet raahaantua Övertorneåta pidemmälle vastustajiaan 
nöyryyttämään. 
Rapojen peli keskittyy lähinnä kahden miehen Pekka Jaakon ja Markus Kuuselaan kykyyn tehdä vastustajan 
pelistä mahdollisimman vaikeata. Kuuselan uskomaton peliäly ja nopeus saavat vastustajan pelaajat useasti 
hakemaan lisähappea sairaalan puolelta. Jaakon peli perustuu hänen loistavaan peliälyynsä ja huippu 
laukaukseen, jota maalivahdit odottelevat jo valmiiksi löysät housuissaan. Tämän kaksikon ulkopuolelta löytyy 
nuorta maalintekovoimaa Petteri Uusimäen ja Kalle Jaakon toimesta, tämä kaksikko pitää huolen siitä, että kun 
papat alkava ikääntyä niin rapojen voima saa silti elää! Vielä kun pakettiin lisää puolustuksen ”pullistelijamasiina” 
Juha-Pekka Uusimäen ja useimmiten kolme palloa näkevän maalivahti Tomi Koiviston on pakettia mahdottoman 
vaikea murtaa. 
Ravat lähtevät aina jokaiseen turnaukseen hirvittävän itseluottamuksen turvin, mutta se ei todellakaan ole tälle 
joukkueelle haitaksi, vaan tappioasemassa tämä joukkue luottaa aina omiin kykyihinsä ja tietää, että kyllä takaa 
vielä ohi tullaan. Rapojen ehkä suurimpana vahvuutena voidaan pitää ns. suurten pelien ratkaisemista, sillä toisin 
kuin useat muut joukkueet ovat Ravat aina vahvimmillaan suurissa peleissä. Tämä vahvuus perustuu monien 
saunailtojen tuomaan vahvaan joukkuehenkeen, jonka avulla jokainen pelaaja voi luottaa toisen kykyihin jaksaa 
painaa viimeiseen vihellykseen asti. Joskus kun joukkueen joku pelaajista tuntuu olevan huonommassa kunnossa, 
pystyy toiset pelaajat nostamaan omaa panostaan ja näin ollen huonoimman panosta ei edes huomaa. Tämä 
lausunta pätee niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. 
Viimeistään tämän jutun julkaisuhetkestä lähtien kannattaa kaikkien vastustajien kiinnittää omat turvavyönsä ja 
pukea päälleen lämmintä, sillä Rapojen astuessa areenalle on kyyti useimmiten hyvin kylmää! 
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Rapojen vahvuudet: 
+ Itseluottamus 
+ Uskomaton peliäly 
+ Kuuselan jalat 
+ Oma kaappi puolustuksessa (Jyrä) 
+ Jaakon ranne 
+ Saunaillat 
+ maalivahdin pelkäämättömyys (onkohan alkoholilla osuutta asiaan?) 
  
Rapojen heikkoudet:  

- Pekka Jaakon mummomainen hitaus 
- Kuuselan voimanpuute 
- Uusimäen junnumaiset höntyilyt 
- materiaalin kapeus (ehkä liikaa Kuuselan ja Jaakon varassa) 
 
Ylös 
  

 
 
Tosifani numero 1 

 
Peräpohjolan Poropojat ovat marssineet useimmiten turnausvoitoista toiseen, ja kaikki ovat katselleet materiaalin 
suuntaan, että sielläkö se tulos piilee, mutta todellisuudessa PPPP:n ylivoima piilee jossakin aivan muualla. Tämä 
ylivoima on vähän yli 170 cm pitkä, hyvin vahva ja erittäin tunnollinen joukkuettaan kohtaan, mutta hän ei ole 
pelaaja vaan HISTORIAN PARAS FANI, nimittäin IMPIÖ!! Impiö on ollut PPPP:n ykkösfani jo pitkän aikaa, ja ilman 
häntä ei näin kovaa menestystä olisi ikinä voitu saavuttaa. Joten päätimmekin esittää tälle ylivoimalle 7 kysymystä, 
ja tässä ne sitten tulee.  
Mikä sai sinut alun perin kannattamaan PPPP:tä? 
-  Mukavat pelaajat, joilla on hyvä huumorintaju.  
Oletko koskaan katunut kannatuspäätöstäsi? 
- EN OLE, ENKÄ KADU!!! Olen ollut aina sitä mieltä, mitä ensimmäisen pelin nähdessäni, enkä ole katunut 
yhtään. 

 Mikä turnausvoitto on sinun mielestä ollut tähän mennessä makein? 
-  Porocupissa oli ainaki parhaat jatkot, että varmaan se.  

Kuka on sinun lempipelaajasi? 
- PPPP:n pelaajat ovat kaikki yhtä, että päätelkää siitä.  

Millä tavalla meinaat valmistautua Mellandagscupeniin? 
- Jos vaikka nukkus tässä että pyssyy sielä herreilä ja tietekki olla pppp:n tukena edellis iltana. 

 Mitä odotat tästä turnauksesta? 
- Kyllä sieltä voitto tullee. 

Mikä on suurin haaveesi PPPP:n kannattajana? 
- Voikos tästä haaveet parantua.  

Haluammekin koko joukkueen puolesta osoittaa suuret kiitokset Impiölle näistä kaikista yhteisistä hetkistä ja toivoa, 
että niitä tulee vielä paljon lisää. Haluamme myös toivottaa sinulle Hyvät joulut ja maistuvat Uudet vuodet! 
 
Ylös 
 
 

 

 
Henri ”kynde” Kyntäjä liittyy PPPP:n riveihin korvaamaan Koskelan 

Vain muutamia minuutteja ennen kuin virallinen siirtoraja oli umpeutumassa, päätti Henri Kyntäjä nostaa kynän 
käteen ja kirjoittaa alle sopimuspaperit, jotka kattavat PPPP:n salibandy maalivahdin tehtävät. Kun PPPP oli 
menettänyt entisen maalivahtinsa Tomi Koskelan alkoi pikainen etsiminen uutta maalivahtia ajatellen. Parin viikon 
ajan PPPP:n kykyjenetsijä Juha Uppa kierteli maailmaa etsien uutta maalivahtia. Hän ehti reissunsa aikana 
vierailla Ruotsissa, Sveitsissä, Norjassa ja loppuajan hän kierteli ympäri Suomea. 
”Näimme monta mielenkiintoista maalivahtia, jotka olisivat olleet halukkaita tulemaan joukkueeseemme, mutta 
loppujen lopuksi heiltä kaikilta puuttui se viimeinen silaus”, Uppa kertoi matkansa jälkeen. 
Uppa oli matkansa aikana pettynyt etenkin Norjan ja Sveitsin pääsarjan tasoon, sillä hän kertoi, ettei 
kummastakaan maasta yksikään maalivahti olisi pärjännyt PPPP:n riveissä. Ruotsin matkallaan hän kuitenkin 
huomasi, jotain erikoista pysähtyessään Tukholmassa AIK:n kotiottelun aikaan. AIK:n maalia vartioi 24-vuotias 
Ragnar Göransson, johon Upan vaativa katse kiinnittyi. 
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”Göransson oli pelaaja, jonka asenne ja taitotaso olisi riittänyt PPPP:n rivien vahvistamiseen, keskustelin hänen 
kanssaan ottelun jälkeen ja hän kertoi kuulleensa PPPP:stä pelkkää hyvää ja oli hyvin innostunut matkustamaan 
Lappiin”, Uppa paljastaa. 
Uppa oli jo suhteellisen varma, että Göransson on se maalivahti, joka saa kunnian kantaa tulevissa koitoksissa 
PPPP:n paitaa yllään. Mutta jotain ihmeellistä kuitenkin tapahtui, Upan viimeisellä pysäkillä, nimittäin Torniossa. 
Kello oli jo pitkälti yön puolella, kun Uppa saapui Tornioon ja näki pimeässä tumman varjon juoksevan kohti 
Haaparantaa. Upan mielenkiinto heräsi ja hän päätti seurata tätä varjoa. Varjon päämääräksi osoittautui Aspen-
halli, johon varjo avaimillaan meni rauhallisesti sisään. Upan onneksi Aspen-hallin ikkunat olivat tarpeeksi isot, jotta 
hän pystyi näkemään sisään. Sisällä tämä yksinäinen henkilö harjoitteli itsekseen heitellen palloja seinään ja 
torjuen niitä innokkaasti. Silloin Juha käsitti, että hän oli löytänyt henkilön, joka voisi johdattaa PPPP:n kohti suuria 
turnauksia. 
Saman tien kun tämä henkilö astui Aspen-hallista ulos, löi Uppa hänelle sopimuspaperin kouraan ja kertoi, että nyt 
hänellä olisi mahdollisuus muuttaa elämäänsä. Henkilöksi paljastui Ylitorniolaislähtöinen Henri Kyntäjä, joka koulun 
takia on muuttanut Tornioon. Kyntäjä päätti ottaa haasteen vastaan ja näin Göransson sai kuulla suru-uutisen, siitä 
että valitettavasti hän ei tällä kertaa täyttänyt PPPP:n vaatimuksia. 
”Kyntäjästä tulee aivan varmasti joukkueen tukipilari ja hänellä on valoisa tulevaisuus edessään. Olemme onnellisia 
saadessamme tämän luokan maalivahdin joukkueeseemme”, Juha Uppa hehkutti. 
Kyntäjän pelilliset vahvuudet ovat hänen loistavassa liikkeessään ja maagisissa liimanäpeissään, ja jos jostain 
syystä Kyntäjä ei käsiään eikä jalkojaan pallon eteen saa, niin hän voi helposti pyöräyttää lettinsä sellaiseen liitoon, 
jolla pallotkin pysäytetään. Kyntäjän ainoa heikkous on hänen pieni kokonsa, mutta sen hän korvaa loistavalla 
sijoittumisellaan. Kyntäjän siirtyminen PPPP:n riveihin on yksi salibandy historian kuumimmista uutisista pitkiin 
aikoihin. 
  
Ylös 
 
 

 
 
Korbatzov takalinjojen tukko 

Joonas Korpi eli Korbatzov toimii joukkueemme puolustajana ainakin vielä tämän kauden loppuun. Hänestä on tällä 
hetkellä menossa erittäin kova kilpailu, sillä sellaiset huippujoukkueet kuten Josba, SSV ja Oilers ovat olleet hänen 
perässään jo useamman kuukauden ajan. Mutta tämän kauden on Korpi päättänyt kuitenkin pysyä joukkueemme 
riveissä ainakin tämän kauden loppuun asti ja tästä osoitammekin hänelle suurta kiitosta. 
Korbatsov on joukkueemme ainoa niin kutsuttu voimapelaaja ja ilman häntä uisimme kyllä syvässä mudassa. 
Tämä mies ei pelkää ketään, josta osoituksena on hänen sänkynsä yläpuolella katseleva karhun pää. Tämän 300 
kg painavan uroskarhun Korbatsov tappoi paljain käsin, tästä hän sai palkinnoksi neljä kiloa proteiinia kiitokseksi 
poromiehiltä. Pelikentällä hän kuitenkin pystyy pitämään hermonsa kurissa (Luojan kiitos!), mutta kuitenkaan hänen 
hermojaan ei missään tapauksessa kannata alkaa koittelemaan. Jos kuitenkin vahingossa niin käy, että 
Korbatzovin hermostuttaa, on parasta paeta Siperiaan. 
Korbatzovin hyviin puoliin voidaan luetella myös hänen ääretön nopeutensa, tästä kertoo kesällä juostu 
epävirallinen 100m ME aika 8,98. Aika otettiin käsiajalla, joten sitä ei hyväksytty uudeksi ennätykseksi. Juoksu 
juostiin Ylitornion Olympiastadionilla ukonilman vallitessa. 
Kun Korbatzovin hyviin puoliin lisätään hänen armoton laukauksensa, voidaan häntä kutsua ns. valmentajan 
unelmapelaajaksi. Laukauksen voimasta kertoo hyvin paljon se, että salibandyliigan parhaat maalivahdit ovat 
tehneet kirjallisen anomuksen salibandyliittoon maalivahtien varusteiden suojaavuuden parantamisesta ensi kautta 
varten. Jää nähtäväksi meneekö tämä anomus läpi. 
Peräpohjolan Poropoikien onneksi joukkueessamme pelaa Korbatzovin kaltainen kaappi, joka muuten vapaa-
ajallaan työskentelee Meno-baarin porttivahtina. Aina kun tämä mies astuu kehiin, tietää, että meidän maalilla ei 
ylimääräisiä miehiä ole kukkoilemassa. Ja jos heitä siellä sattuu olemaan lähtevät he kyllä pikaisesti karkuun, kun 
Korbatzov vilauttaa hieman habaansa. Joten kiitos Joonas, että jaksat suojella meiltä kaikilta pahoilta ja vahvoilta 
pojilta! 
 
Ylös 
 
 

 
 
Oilersin ex-tähti Joonas Rautio ”vahvistaa” PPPP:n miehistöä 

PPPP on onnistunut jo kolmatta vuotta peräkkäin ”värväämään” Joonas Raution joukkueensa vahvuuteen 
perinteiseen jouluturnaukseen. Tänä vuonna tilanne kuitenkin hieman muuttuu, sillä Rautio teki kauden alussa 
kovan päätöksen uransa lopettamisesta ja päätti jättää heikentyneen Oilersin taakseen. Joten joukkueen sisällä 
onkin herännyt kysymys, että onko Rautiosta vielä ratkaisijaksi vai hyytyykö kunto ensimmäisen viiden minuutin 
jälkeen? 
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PPPP:n joukkueen jäsenet ovat kuitenkin päättäneet yhteistuumin ottaa asiasta selvää, joten kun Joonas Rautio 
turnauspäivän aamuna saapuu Ylitorniolle järjestetään hänelle kovat fyysiset sekä psykologiset testit, jotka 
läpäistyään Rautio liitetään lopullisesti joukkueen nimilistalle. Voimme kuitenkin kuntotesteistä todeta sen verran, 
että yhtä halukasta pelaaja ei voitu ottaa joukkueeseen huonon kuntonsa vuoksi ja näin ollen tämä pelaaja siirtyi 
toiseen joukkueeseen. Joukkueen jäsenet toivovat kuitenkin, että kyseinen pelaaja olisi pelin edellyttämässä 
kunnossa sillä parhaimpina hetkinään hän kykenee huippusuorituksiin. 
- Herra Raution pelitaidot ovat parhaillaan todella monipuoliset ja suoraan kuin oppikirjasta, pelaaminen sujuu 
molemmissa päädyissä ja vedot menevät maaliin lähes mistä vain, jakaa Rautiolle kehuja PPPP:n puolustaja 
Ahola. 
- Tästä pelaajasta huomaa kuinka pitkäjänteinen käsien harjoittaminen tuottaa tulosta, jatkaa Ahola kehumistaan. 
 
Näihin kommentteihin voi hyvinkin koko joukkue yhtyä sillä viime vuosien aikana on moni vastustaja saanut kokea 
Raution vedon lujuuden. Maailmalla huhutaan jopa, että Rautio pakotettiin lopettamaan uransa sen vuoksi, että 
liian moni maalivahti lopetti pelaamisensa vakaviin kallovammoihin. Tämä on todella valitettavaa, sillä Raution 
tasoisia lahjakkuuksia ei löydy pilvin pimein. Mutta yksi asia on varmaa, että jos Rautio PPPP:n asettamat 
kuntovaatimukset läpäisee, on taas maalivahdeilla tuskaisia pelihetkiä edessä.  Toivotaan siis, että urheilukaupat 
ovat pullollaan uusia maskeja, sillä niitä tullaan kysymään. 
 
Ylös 
 
 

 

 
Peräpohjolan Poropojat kärsii perheongelmista 

Tänään on edessä pitkä matka kun minibussi starttaa kohti Kemijärveä, mukanaan 7 miehen porukka. Alun perin 
joukkueessa piti olla 8 pelaajaa, mutta kun yllättäen yksi pelaaja jättäytyi kotiin, joudutaan näillä miehillä 
pärjäämään. Pelaajan poisjääminen johtui ”perheensisäisen” ongelman aiheuttamasta valinnan vaikeudesta ja näin 
ollen kuin käsky suhteen ylemmältä tahdolta tuli, päätti pelaaja jättäytyä kotiin turnauksen ajaksi. 
Tämä poisjättäytyminen kirpaisi entistäkin enemmän sen vuoksi, että tieto tästä tuli neljä tuntia ennen kuin oli 
lähdön aika ja siinä vaiheessa on vaikea enää tilalle ketään saada. Mutta toivomme tietenkin, että tämä oli 
viimeinen kerta kun ylempi tahto saa päättää pelaajan mukaan lähtemisestä. Sillä tällainen alistuminenhan on 
joukkueessa kuin joukkueessa ehdottomasti kiellettyä. Mutta uskonpa kyllä että kovan kritiikin saaneena pelaaja 
ottaisi itseään niskasta kiinni ja ryhdistäytyisi ja siirtäisi tämän suuren ”tossun” syrjään. 
 
Ylös 
 
 

 
 
Tähtihyökkääjä Juha Uppa Marokkoon? 

Streethockeyn siirtomarkkinat ovat auenneet ja kuumin huhu kuuluu Marokosta asti, sillä Marokon pääsarjaa 
pelaava The Agadir Lionsin manageri Braulio Ezmendez on ottanut yhteyttä PPPP:n yhdyshenkilöön ja kysellyt 
Juha Upan mahdollisuuksista siirtyä heidän joukkueeseensa. Braulio oli käyttänyt Juha Upasta hyvin ylistäviä 
sanoja: 
- Juhalla on erittäin hyvä pelisilmä ja hänen kestävyytensä on jotain aivan uskomatonta, tämän kaiken lisäksi 
hänen maalintekotaitonsa on kerta kaikkiaan ihailtavaa. 
The Agadir Lions sijoittui sarjassa viime vuonna toiseksi häviten tiukan finaalisarjan El Jadida Dragonsille voitoin 4-
3. 
- Uppa toisi joukkueeseemme juuri sitä kaivattua taitoa ja rutiinia, mitä nuori joukkueemme tarvitsee, uskon että 
hänen avullaan olisimme voittamattomia koko sarjassa, jatkoi Ezmendez ylistämistään. 
The Agadir Lions olisi valmis maksamaan ennätyssuuren 57000 euron siirtomaksun Upasta, ja sen lisäksi he 
tarjoavat hänelle 10000 euron kuukausipalkkaa asunto, ruoka ja autolisineen. PPPP:n nimettömänä pysyttelevä 
manageri kertoo, että joukkue haluaa mielellään pitää Upan joukkueessaan, mutta jos Juha itse on halukas 
lähtemään on häntä vaikea alkaa pidättelemään. 
  
- Kyllä minä nautin asemastani joukkueessa, mutta samalla minulla on halu kokeilla rajojani ulkomailla, mutta onko 
aika vielä oikea niin sitä on vaikea sanoa,  kertoili puhelimestaan tavoitettu Juha Uppa. 
Uppa on kuitenkin kertonut rahasumman olevan hyvin houkutteleva, joten on olemassa mahdollisuus, että ensi 
vuonna hän pukee päälleen Agadir Lionsin pelipaidan Hän on luvannut tiedottaa asiasta kahden viikon kuluttua, 
joten jäämme odottelemaan tätä päätöstä suurella mielenkiinnolla. 
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