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Sunnuntaina 14.1. pelattiin Juuassa Savo-karjalan alueen, E2 junioreiden jatkosarjan
ensimmäinen kierros. Jokaiselle joukkueelle tuli päivän aikana kolme ottelua, normaalin
kahden ottelun sijaan, joten päivä oli suhteellisen rankka. Vieraiksi turnaukseen saimme
Welhot kultasormet Kuopiosta, Josba Joensuusta ja VarTa Varkaudesta.

Päivä avattiin ottelulla Coach team - Welhot kultasormet. Ensimmäisen kymmenen minuutin
väännön jälkeen, pääsi Onni räjäyttämään kotihallin huutoon Santun syötöstä ajassa 10.57.
Coach siirtyi ensimmäisen erän päätteksi jo 3-0 johtoon Anton kahdella maalilla. Heti toisen
erän alkuun otto pääsi täräyttämään pari maalia muutaman minuutin välein, jonka jälkeen
pelattiinkin jonkin aikaa ilman maaleja kunnes vastustaja pääsi rokottamaan kertaalleen. Peli
kahden erän jälkeen 5-1 Coachille. Kolmannen erän toisella minuutilla vastustaja pääsi jälleen
yllättämään maalilla pelanneen Mikon. Tämän jälkeen ote siirtyi Coachille ja pojathan iskivät
neljä maalia kolmeen minuuttiin, jolloin viimeistään vastustajan selkäranka napsahti. Pojat
tyylitteli vielä erän loppuun pari maalia ja pelin lopputulos 11-3! Ansaittu voitto. Pisteet
jakautuivat hienosti useammalle pelaajalle.

Otto 4+1
Sami 0+5
Onni 3+1
Joona Ha 1+2
Antto 2+0
Arttu 1+0
Santtu 0+1
Olli 0+1

Päivän toiseen peliin vastustajaksemme asteli VarTa. Pojat aloitti matsin jälleen hyvin ja
ensimmäiselle erätauolle pääsimme johtotilanteessa. Johto säilyi aina toisen erän lopulle
saakka jolloin ajassa 29.30 VarTa tasoitti ottelun ja erätauolla tulos 4-4. Kolmannessa erässä
VarTa oli heti alkuun terävämpänä ja menikin reilun minuutin pelin jälkeen 4-5 johtoon, mutta
Coach tasoitti pari minuuttia myöhemmin. Kymmenen minuuttia tasoituksesta VarTa pääsi
jälleen rokottamaan ja tekikin viimeisellä kahdella minuutilla kaksi maalia, joihin ei enää
pystytty vastaamaan. Voitto VarTalle lukemin 5-7.

Sami 1+1
Joona Hy 1+1
Pietu 1+0
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Antto 1+0
Arttu 1+0
Olli 0+1
Aki 0+1

Illan viimeinen peli pelattiin Josbaa vastaan. Edellisen pelin harmittavasta tappiosta
sisuuntuneena lähdimme taas taistelemaan pisteistä. Ensimmäinen erä antoikin suunnan
ottelulle, vaikka Josba menikin johtoon ajassa 11.29. Pelistä oli tulossa erittäin tasainen.
Vastustaja lisäsi johtoaan vielä toisen erän alussa maalilla, mutta poikamme jatkoi urhoollista
taistelua, joka tuottikin tulosta ja toisen erän päätyttyä, tulostaululla oli lukemat 2-2. Kolmanteen
erään lähdettiinkin sitten Coachin komennossa. Puolentoista minuutin pelin jälkeen tilanne
olikin jo muuttunut 2-4 johdoksi ja hyvän olon tunne alkoi hiipiä pelaajilla puseroon. Pari
tilannetta viimeiselle vitoselle lähdettäessä ja Josba olikin taas tasalukemissa 4-4. Hieman alle
kaksi minuuttia ennen pelin loppua otimme aikalisän ja rauhoittelimme hieman poikia, että ei
tulisi helppoja virheitä. Mutta kuinkas ollakkaan ajassa 44.23, eli 37 sekuntia ennen pelin
loppua, Josba katkaisi loistavan pelin pelanneen maalivahtimme Joonan, avausheiton ja
tuikkasi tilanteeksi 5-4 Josballe. Tästä alkoikin sitten junioreidemme ehkä huimin ajanjakso
mitä minä olen nähnyt. Pallo keskipisteelle ja uuteen aloitukseen. Ohjeistimme mokelle, että jos
voitetaan aloitus, välittömästi vaihtoon ja kuudes pelaaja kentälle. Aloitus voitettiin, mokke pois
maalilta, Antto kentälle. Pietu avasi Antolle joka syötti Samille joka syötti Onnille ja kappas,
pallo verkkoon ja peli tasan. Hallissa tunnelma oli kuin edustuksen noustessa kakkoseen! Vaan
eipä tämä pojille riittänyt! Pelikellossa 7 sekuntia jäljellä ja pallo jälleen keskipisteelle. Aloitus
voitto, Samilta syöttö Otolle ja Ottohan tuikkasi vielä voittomaalin ajassa 44.59! Ja halli räjähti
jälleen!
Uskomaton nousu pojilta hankalasta tilanteesta pienen ohjeistuksen avittamana ja pisteet
Juukaan.

Sami 0+4
Otto 3+0
Onni 2+1
Arttu 1+0
Pietu 0+1
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