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Ja taas sitä mennään. Viime kauden Ykkösen finaalin uusinta edessä. Kauden avaus ottelu ja jännitys 

kaamea. Uusi jäähalli ja uudet kujeet ja niin edelleen. Voihan se noinkin olla, mutta jos asiaan päästäisiin 

niin ihan hyvä olisi. Känö , Liukko ja Nape (RC Temik?)siinä fanikatsomon koostumusta. Oli loistavaa saada 

Känö takaisin pelikenttien tuntumaan ja toivottavasti mies nähdään ensikaudella omalla vasemman pakin 

tontilla.

Peli alkoi normaaliin Luukkumies-tyyliin eli annetaan kaverille mahdollisimman paljon eteen ja koitetaan 

sitten päästä rinnalle. No tällä kertaa 3-0 taululla, ennen kuin ukoilla rupesi veri kiertämään. Tiki kavensi 

karmealla kärkilämärillä oikeaan alamuumioon tilanteeksi 3-1. Tämä avasi kokovartalokipsin ja saatiin 

pikkuhiljaa pelin juonesta kiinni. Muutaman minuutin päästä oltiin jo 3-4 tilanteessa ja peli näytti rullaavan 

kivasti. Kaverin nopsajalkaiset rupesi hiljalleen tuskailemaan ja  meidän keskialueensumppu rupesi 

kantamaan hedelmää. Voisin väittää, että kaukalon mitat oli melko minimissä, sillä meinasi muutaman 

kerran tulla laita jokseenkin vastaan, mutta juuri tuo kaukalon koko mahdollisti meidän pelitaktiikan 

onnistumisen.  

Jos oikein muistan, niin saatto kaveri vielä kerran tulla tasoihin, mutta muuten tilanne oli aika makoisesti 

hallinnassa. No viimeisellä minuutilla oli pientä paniikkia, mutta täytyyhän pelissä jännitystä olla. Kaveri 

yritti ilman kassaria sutia tasoitusta verkon perukoille, mutta mitä vielä. Petu kirmasi läpiajoon kohteena 

tyhjä maali....kaveri heitti kepin jalkojen väliin ja Petu siitä turvat. Tuomari oli hyvin ajantasalla ja tuomitsi 

tilanteesta maalin. Voitto tuli numeroin 5-7.

Ottelun vakuuttajiin nostettakoon koko puolustuspään kalusto sekä vahvasti hikeä ja maitohappoja hakenut 

Tiki. Taisi muuten lopulta onnistua tavoitteessaan. Allultakin tuli pari melko mehevää patjasavetusta. 

Kokonaisuudessaan ottelu oli loistava kauden avaukseksi ja täytyy muistaa, että Bad Balls on kuitenkin 

meidän yksi päävastustajista. Hyvä äijät, tästä on kiva jatkaa.

Tehot:

Tiki 1 + 2

Pete 2 + 0

Petu 2 + 0

Heppi 1+1

Kärtsy 0 +2

Arse 1 + 0

Teme 0 + 1

Jokke 0 + 1
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