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Vuetuut"j"keeJIlDle selvisi Helsinein kauppa-

korkeakoulu,joka oli voittanut Hyy:n

rangaistuspotkukilpailussa.

Loppuotteluun molemmat joukkueet lähtivät

varovaisella taktiikalla,tosin me knrva-

simme ylhäältä kiinni ja Hkk puolikentästä.

Tuntui hieman siltä,että meitä oli alettu

pelkäämään.Eikä ihme onhan joukkueemme

tekninen ja yhtenäinen,juuri sellainen

kuin hyvän joukk4$en kU41u~kln olla.

Ja taas "idKn ih1p~et" voittivat,tällli

kertaa luvuin 2-'9 )).en ja Vekun maaleil~".

Olimme siis SO:OMElf MESTAREITA vm. .88 tlt

Saimme kultaa ja kunnlaa,Pekka Riikonen

valittiin turnauksen parhaaksi pelaajaksi.

Lehtimiehet ylistivät joukkuettamme mm.

Pohjalainen-lehti kehui meitä teknis~ksi,

yhden kosketuksen peliä pelaavaksi yhdistel-

mäkai.

Loppuottelun jälkeen kaikki on ollut yhtä

juhlaa, omeasta SM-pokaalista (=pojasta)

on kumottu janoaviin kurkkuihin jos

jonkinlaista orgaanista tuotetta,pää-

asiassa viljatuotteita.

Sunnuntaisen Vaasan häm~rtyeseä jo ilta-

puhteisiinsa,aloitimme paluumatkamme

kohti kotiamme Lappeenrantae.

Matkalla pidimme pieniä juhlQtil~isu11k-

sia mm. Jalasjärvellä ja Tampereella-

Toimme SM-pokaalin 1. pojan kotiin tänne

Lappeenrantaan väsyneinä,mutta niin

onnellisina maanantaiaamuna klo. 6.15.

Poika oli nyt meidän..

TÄMÄ TARINA ON TOSI

Perjantaina 14.10. ahtautui 18 pelimiestä

4 autoon ja aloitti,taistelemalla ansaitun,

matkansa kohti Vaasaa tarkoituksenaan

kirtää vähän ma..limaa ja pelata jalkapalloa

OLL:n SM-lopputurnauksessa.

Matkaan lähdettiin aivan uudella taktiikalla,

jonks mukaan joukkue koostui kolmesta osaata:

alku~ & jälkipelijoukkueesta,edustusjoukku-

eesta ja i t'-,e peli~?u~kuee3tq.

,10 perjant'1i..iltan8 taktiikk~ 0,,01 ttaut.ui

oikeaksi vierai~lessamme Vaasan ky-klubilla

pitkKksi venähtKneen matkamme jälkeen.

Hillityn ja varovaisen iltatankkauksen jäl-

keen olimme lauantaina klo 12.00 valmiita

kohtaamaan ensimmäisen vastustajamme

Turun tekun.Peli oli vielä hieman tahmeaa,

liek6 edellisillan alkupelit vaikuttaneet

asiaan.Mutta osanott.. ei kun voitto on

on tärkeintä ja se tuli numeroin 2-1,

Mikon ja Pekan maaleilla.

Seuraavassa pelissä voitimme isäntäjouk-

kueen Vaasan kk:n 3-1 Pekan 2:lla ja Vekun

yhdellä maalilla-

Olimme jo ylittäneet tavoitteemme reilusti,

mutta niinh~n sitä sanotaan,että nälkä kasvaa

syödessä ja jano ryypätessä.

Lauant&in Tiimeisessä ottelussa kohtasimme

nimimiehiä vilisevän Helsingin yliopiston,

Jouko Vuorela,Seppo Pankka jne.. lienevät

tuttuja nimiä jalkapallon ystäville.Hyy:n

"heikoimmat" pelaajatkin pelaavat

II-divisioonaesa.Mutta "idän ihmeet"tulivat

ja pietivät leveäsuiset maailmanomistajat

polvilleen tasatuloksella 1-1 Vekun tehdessä

joukkueemme ainokaisen.

Raikuli porukka rajan kupeesta oli yllättänyt

vedonlyöjät ja jopa itsensäkin,olimmehan

voittaneet oman,kovan lohkomme ja selviyty-

neet semifinaaleihin.

Menestystä juhlittiin myöhemmin illalla,

käyttäisinkö sanontaa ja käytänkin,HILLI-

TYSTI.

Mestaruudesta ansa1tsee BUUren k11tokBen

valmentajalnme M1ka S1p1..jokB. jaks01 kB.tsel1.B.

me1tä ja me1dän er1vär191~ e11m1ämme koko

v11konlopun B.jB.n.K11toB kuuluu myöB me111e

pelB.B.j1lle,0901t1mme,että kentällä täytyy

olla 11 pelaB.jaB. + vB.rB.m1ehet,jotkB. u9kovat

1tseen9~ ja luottB.vB.t t01911nBa.Me111ä 011

jB on JOUKKUE,jok8 v01 nyt alkB.a tähy111ä

euroopB.n rahakent1lle.

Joukkueeesa jB. Ben er1 OB1BBB. eB11nty1

geuraavat henk11öt,kuk1n vuorollaB.n:

Juha P1et1kä1nen AnB91 Nevala1nen

PB.B1 Mar1n Hann1l K09k1

MB.rkuB L1ndforB JukkB. Peltonen

PekkB. R11konen Sam1 Met1ä1nen

M1kko Vaur10 MB.rtt1 Vuor10

JukkB. Rinne M1ka La1hB.nen

JB.r1 Antt11a V-P Va1n1kkB.

IlkkB. Myllylä Tom1 Julkunen

Matt1 LuOmfi Ke1jo Pyörelä

Ar1 N11tlaht1 Jorma LB.ukkB.nen

M1ka &:1p1 (vB.lmentaja) PaB1 Aro

Sunnunta1aamun rav1tBevan aam1a1Ben jälkeen

011mme valm11ta pä1vän kov11n k01tok811n,

tavD1tteenamme 011 v01ttaa väh1ntään ykB1

pä1vän pele1Btä e11 eaavuttaa mita11B1ja.

Sem1f1naa11BBa vaBtaamme aBettu1

Tampereen tkk,joka 011 "petikaver1namme"

p1ene8Bä övn1ng88kolan v01m1Bteluea11BBa.

Ottelu 011 me1dän hal11nnaeeamme koko ajan

maaleja el vaan e8atu alka8n help08ti,muttA

taBt~k1n pe11eta eelv1tt11n,kuten mu1etak1n,

tBemp111ä ja kovalla kontakt1pe1111a.

V01tto k1rjatt11n Ltkk:lle 2-1 Maean ja rlen

tehdeeBä vapauttavat maa11t.

O11mme 8118 loppuottelusea.
"

Pietu& Ana


