
 
 

 

 

  

8.10.2006 Lentis-88 makseli kalavelkoja  

Saloisten Salama oli kaksi ensimmäistä erää vastaantulija  

Juha Lampela Tornio 

Tornion Lentis-88 kärsi viime kaudella runkosarjan päätöspelissään kitkerän tappion Saloisten Salamalle. 

Lauantaina Lentis-88 makseli tämän kauden miesten lentopallon 1-sarjan ensimmäisessä kotipelissään kalavelat 

SalSa:lle, joka kukistui 3-1 (25-11, 25-12, 21-25, 25-18). 

Kahdessa ensimmäisessä erässä Putaan hallin yleisö sai makeaa mahan täydeltä, kun tiukalla asenteella peliin 

lähtenyt kotijoukkue pisti vastustajan liki totaaliseen pyöritykseen. Otteen herpaantuminen kuitenkin kostautui 

ja sen myötä vieraatkin saivat mahdollisuutensa. 

Tauolta 

ryhtiä 

- Kahden ensimmäisen erän jälkeen näytti tosiaan siltä, ettei vieraille heru mitään. Sitten iski kuitenkin 

hyvänolon tunne ja kun vastustajakin ryhdistäytyi, niin peli meni tiukemmaksi, Lentiksen valmentaja Asko 

Saukkonen arvioi. 

Saloisten pelaajavalmentaja Marko Äijälä sai joukkueensa rivit ojennukseen toisen ja kolmannen erän välisellä 

pitemmällä tauolla. 

- Kaksi ensimmäistä erää meitä vietiin kuin vierasta sikaa ja vaikeaksi aiottu aloitussyöttökin oli surkean ja 

karmean välimaastosta. Voittamamme kolmas erä oli meiltä tänään kuitenkin maksimisuoritus, kyllä parempi 

joukkue voitti, Äijälä myönsi. 

Äijälän mukaan Lentiksen keskipelaajan Jukka Mäkihannun ulottuvuus oli ennakkoon tiedossa ja tavoitteena oli 

ohjata hyökkäykset sivuun Mäkihannun tontilta. Mäkihannu kuitenkin torjui kuusi pistettä ja takoi saman verran 

pisteitä keskihyökkäyksistä. 

Syöttö kohdallaan 

20 pistettä iskenyt ja vastustajan vastaanoton ahtaalle kovilla hyppysyötöillään pistänyt Tomi Juotasniemi 

pokkasi ansaitusti kotijoukkueen parhaan pelaajan palkinnon. Myös Mäkihannun hyppyleijasyötöt olivat 

vaikeita nostettavia. 

- Kaiken kaikkiaan aloitussyötöt onnistuivat hyvin kautta linjan. Yhdeksän syöttövirhettä neljään erään on 

todella vähän, Saukkonen kehaisi. 

  



Lentis-88 on aloittanut 1-sarjan vahvasti kolmen voiton putkella, mutta Saukkosen harmiksi joukkue ei pääse 

takomaan kun rauta on kuumaa. Edessä on nimittäin kolmen viikon ottelutauko, sillä seuraava peli on vasta 

lokakuun lopussa Himagan Urheilijoita vastaan kotisalissa. 

- Yksi ylimääräinen vapaa viikonloppu tuli Kajaanin luopumisen takia. Nyt täytyy keskittyä vain harjoitteluun, 

tähän saumaan on vaikea löytää harjoituspeleihin vastustajiakaan, Saukkonen manasi.  

  

  

  

  

  

  

  

Kuva: Pauli Järvinen  

Tornion Lentis-88:n torjunta on kohdallaan ja Saloisten Salaman Toni Palinsaaren hyökkäysyrityksestä 

kotijoukkueen tilille tulee torjuntapiste. Oikealla Lentiksen tehomies Tomi Juotasniemi 

  

  

30.10. 2006 Lentis-88 etenee voitosta voittoon  

  

Uusi vahvistus Antti Ylitalo onnistui Himangan Urheilijoita vastaan  

Tapani Juusola 

Tornio 

Tornion Lentis-88 etenee lentopallon 1-sarjassa voitosta voittoon. Sunnuntaina Putaan hallilla oli 

Himangan Urheilijoiden vuoro nöyrtyä Lentiksen edessä erälukemin 3-1 (25-13, 25-20, 23-25, 25-23). 

Ilahduttavaa oli myös Santasportista tulleen uuden vahvistuksen Antti Ylitalon onnistuminen heti 

ensimmäisessä pelissään Lentiksen paidassa. Ylitalo teki ottelussa yhdeksän hyökkäyspistettä, kuusi 

tuli torjunnoista ja yksi ässäsyötöllä. 

- Keskimiehet olivat vahvoja. Myös Jukka Mäkihannu teki 12 pistettä, joista kuusi torjunnoilla, Lentis-

88:n valmentaja Asko Saukkonen myhäili. 

Ottelun ensimmäinen erä oli selvää pässinlihaa, sillä kotijoukkue pelasi siinä erittäin hyvää peliä ja sai 

vastustajan kiinni erinomaisesti. Toisessa erässä vieraat pääsivät vähän karkuun, mutta torniolaiset 

  



  tulivat lopulta ohi ja veivät erän viiden pisteen erolla. 

- Kolmannessa erässä olimme lopussa johdossa, mutta sitten tuli muutama virhe eikä pallokaan oikein 

pomppinut meille, Saukkonen totesi aina vaikeasta tilanteesta pistää peli poikki. 

Hermoja 

raastavaa 

Neljäs ja lopulta ottelun ratkaissut erä eteni Lentiksen pienessä hallinnassa ja johdossa koko ajan. 

Loppu oli tiukka, mutta se ratkesi torniolaisille naapurin tekemiin virheisiin. 

- Tämä oli kuitenkin aika kova peli ja hermoja raastava, ainakin valmentajalle. Nyt meitä vastassa oli 

tällä kaudella ensimmäistä kertaa pelillisesti kova joukkue, Saukkonen huokaili. 

Lentiksen parhaana pelaajana ottelussa palkittiin passari Juha Keihäskoski. Joukkueen paras pistemies 

oli kapteeni Tomi Juotasniemi, joka teki ottelussa 14 hyökkäyspistettä ja viisi torjuntapistettä. 

Lentis-88:n pelaajarinki alkaa nyt olla sopiva, kun Ylitalon lisäksi joukkueeseen uutena pelaajan liittyi 

Mikko Koivumies. Hän ei kuitenkaan vielä pelannut Himankaa vastaan, mutta silti torniolaisilla oli 

käytettävissä 11 pelaaja. Toisaalta Saukkosen mukaan joukkueeseen tulee muutamia muutoksia, kun 

pois on jäämässä vielä muutama pelaaja ja armeijassa olevien pelaajien saaminen otteluihin on aina 

kysymysmerkki. 

Seuraavan kerran Lentis-88 on kotikentällä tulessa jo tulevana lauantaina, kun vastustajaksi saapuu 

Laihian Luja. 

- Laihia on myös yksi sarjan suosikeista. He ovat pelanneet hyvin varsinkin kotonaan, Saukkonen 

sanoi.  

 

6.11.2006 Lentis-88 nousi 1-sarjan keulille  

Jouni Valikainen 

Tornio 

Tornion Lentiksen miesten edustusjoukkueen alkukausi on mennyt putkeen. Viidestä 1-sarjan 

ottelusta Lentiksen miehistö on poistunut pukukoppiin jokaisella kerralla voittajana. 

Lentiksen nykykunnon sai lauantaina kokea Laihian Luja. Sarjan kärkipäähän sijoittunut joukkue 

koki Putaan hallilla 3-0 (25-19, 25-18, 25-16) -murskatappion. 

- Nyt peli alkaa olla aika lähellä sitä, mitä sen pitää ollakin. Laihia kaatui pitkälti meidän 

syöttöömme. Kun syöttö kulkee, niin silloin myös torjunta on kohdallaan. Naapurin passarilla oli 

isoja vaikeuksia hyökkäysten rakentelussa, Lentiksen valmentaja Asko Saukkonen kertoi. 

Santaportista Lentikseen siirtynyt keskitorjuja Antti Ylitalo on osoittautunut vahvistukseksi. Laihiaa 

vastaan Ylitalo teki kahdestatoista torjuntapisteestä seitsemän. Kaikkiaan 15 pistettä on kolmen erän 



ottelussa komea luku keskimieheltä. Ylitalo oli kentän kuningas yhdessä passari Juha Keihäskosken 

kanssa.  

1-sarjan kolme parasta joukkuetta jatkaa yksinkertaisen sarjan jälkeen pelaamista Supersarjassa. 

Viidestä jäljellä olevasta ottelusta voi jo kaksi voittoa riittää torniolaisille Supersarjaan. Kolmella 

voitolla uusi sarjapaikka on täysin varma. Lentis kohtaa kotonaan Ettan ja Pielaveden Sammon 2-

joukkueen. Vieraspeleissä ovat vastassa Kiuruvesi, Kalajoki ja Santasportin 2-joukkue.  

11.11.2006 Lentis-88 nujersi Santasport 2:sen pitkän kaavan mukaan  

Supersarjapaikka lähestyy ottelu ottelulta  

Jaarli Pirkkiö 

Santasport 2 tarjosi lentopallon miesten ykkössarjan pohjoisimman lohkon kärkijoukkueelle 

Tornion Lentis-88:lle tiukan vastuksen lauantaina Lapin urheiluopistolla pelatussa 

paikallisottelussa. Lentis vei pitkän kaavan kautta pelatun ottelun lopulta erin 2-3 (22-25, 20-25, 25-

23, 25-21, 8-15). 

Ykkössarjan lappilaisjoukkueet tarjosivat innokkaalle rovaniemeläisyleisölle kokonaisuutena hyvän 

lentopallo-ottelun. Oman viritteensä otteluun toi se, että verkon molemmilla puolilla oli toisilleen 

hyvinkin tuttuja pelimiehiä. 

Lentis vei helposti kaksi ensimmäistä erää, mutta sen jälkeen kävi niin kuin lentopallossa monesti 

sattuu eli ote kääntyy vastustajalle. Näin ratkaisu pitkittyi viidenteen erään, jossa Napapiirin 

Palloketuista Lentikseen siirtyneen Jukka Mäkihannun syöttöputki oli kuitenkin liikaa isännille. 

Kun Mäkihannu sai tykitettyä neljä pistettä peräkkäin ja joukkue sai vielä perään pari hyvää 

torjuntaa, oli homma käytännössä sillä selvä. 

Lentis nappasi kuudennen peräkkäisen voiton ja on hyvää vauhtia menossa Supersarjaan. 

- Se on tietysti tavoitteena, mutta ei missään nimessä nuolaista ennen kuin tipahtaa. Oikealla tiellä 

ollaan, Lentiksen valmentaja Asko Saukkonen makusteli. 

Valmentaja oli jo etukäteen laskeskellut, että vastassa on vaarallinen ryhmä. 

- Ismo Moilasen hyökkäystehot tunnetaan ja olihan vastustajalla kentällä rutkasti liigakokemusta, 

Saukkonen muistutti. 

Santasportin valmentaja Pekka Ruotsalainen ei tappiosta huolimatta vaipunut synkkyyteen. 

- Tämä oli meiltä hyvää peliä sarjajohtajaa vastaan, Ruotsalainen luonnehti ja totesi samaan 

hengenvetoon, että joukkueen nuorimmat pelaajat ovat kauden vanhetessa menneet eteenpäin.  

 



 
 
Kuva: VELI-JUKKA MUSTAJÄRVI  

Lentiksen Antti Ylitalo (vas.) ja Miika Aalto johdattivat joukkonsa makeaan 3-2 -vierasvoittoon Santa-sport 2:sta 

20.11.2006 Voittamaton Lentis-88 aukaisi Sammon  

Kaikki tiukat kolme erää kääntyivät torniolaisjoukkueelle  

Tapani Juusola 

Tornio 

Tornion Lentis-88 jatkaa voitosta voittoon lentopallon 1-sarjassa. Joukkue on käytännössä 

varmistanut supersarjapaikan. Sunnuntaina Putaan hallilla Lentis voitti viihdyttävässä ottelussa 

Pielaveden Sammon 2-joukkueen 3-0 (25-23, 28-26, 25-21). Ensimmäisessä erässä torniolaiset 

nousivat huonon alun jälkeen väkisin voittoon ja toisessa erässä lopulta jopa tukalasta tilanteesta. 

Kolmas erä oli helpoin, mutta pienellä herpaantumisella Lentis-88 teki siitä itselleen turhan tiukan. 

- Hyvänolon tunne meinasi tulla viimeisessä erässä. Toisen erän voitto oli tärkeä. Vastustajalla oli 

huonot keskitorjujat. Kolme peliä on jäljellä ja yhdellä voitolla olemme saletissa supersarjapaikan 

suhteen, Lentis-88:n tyytyväinen valmentaja Asko Saukkonen jutteli. 

Ensimmäisen erän alku oli kotijoukkueelle vaikea ja se siirtyi ensimmäisen kerran erässä johtoon 

vasta tilanteessa 17-16. Erä eteni jännittävän tasaisesti loppuun asti. Erän sankari oli Jussi Sirviö, 

joka löi torniolaisten kaksi viimeistä pistettä. 

- Sirviö aloitti hyvin, mutta toinen ja kolmas erä olivat häneltä heikompia, Saukkonen totesi. 



”Antaa tulla” 

Toinen erä oli tasainen alusta asti ja lopussa Lentis ”pelastui” pariinkin otteeseen helposti. 

Tärkeässä osassa olivat Sami-Pekka Laukkasen kovat syötöt ja Jukka Mäkihannun sekä Miika 

Aallon varmat hyökkäyksen päätökset. 

Kolmas erä alkoi täysin toisenlaisissa tunnelmissa. Torniolaiset saivat Sammon täysin auki ja alussa 

näytti, että erä ja sitä myöten ottelu on nopeasti ohi. Laukkasen syöttövuorolla Lentis iski 9-6 -

tilanteesta viisi pistettä ja pari niistä oli Laukkasen ässää. Parhaimmillaan Lentiksen johto oli 

kymmenen pistettä ja vieläpä tilanteessa 20-10. Sitten joukkue alkoi löysäilemään, vieraat pelasivat 

riskillä ja nousivat vielä taistelemaan erävoitosta. Lopulta Antti Ylitalo nousi ratkaisevaan osaan ja 

erä meni ansaitusti kotijoukkueelle. 

- Ylitalolla oli käsi siinä kunnossa, että hän ei pystynyt kunnolla lyömään. Kysyin häneltä, että 

voitko lyödä ja hän vastasi, että ”antaa tulla”. Kaksi passia tulikin sitten hänelle tärkeään paikkaan, 

Saukkonen kertoi. 

Mäkihannu kentän paras 

Lentis-88:n parhaana pelaajan ottelussa palkittiin Jukka Mäkihannu, joka teki 11 hyökkäyspistettä 

ja neljä torjuntapistettä ollen siten joukkueensa paras pistemies. Vieraista parhaana palkittiin libero 

Aki Rytkönen. 

- Mäkihannu pelasi tosi hyvän pelin keskellä. Miika Aallolta ottelu oli tasainen suoritus. Hän teki 

14 hyökkäyspistettä eli ihan hyvin, Saukkonen kehui. 

Lentikseltä puuttui ottelusta kapteeni Tomi Juotasniemi, joka pystynee pelaamaan seuraavassa 

pelissä. Myös Tuomas Postila oli sivussa loukkaantumisen vuoksi. 

Ensi viikonloppuna Lentis pelaa vieraissa Kiuruveden Luomu-Wolleyta vastaan. Joulukuun alussa 

kotikentällä on vastassa sarjakakkonen Oulun Etta.  

27.11.2006 Lentis varmisti Supersarjapaikan  

Jouni Valikainen 

Kiuruvesi 

Tornion Lentiksen miesjoukkue varmisti 1-3 (25-23, 24-26, 14-25, 21-25) voitolla Kiuruveden 

Luomu-Wollysta nousun Supersarjaan, vaikka joukkueella on 1-sarjassa vielä kaksi peliä 

pelaamatta. Lentiksen saldo on kova: kahdeksan ottelua ja kahdeksan voittoa. 

Jotain uutta sentään Kiuruvedellä tapahtui. Lentis hävisi ensimmäistä kertaa tällä kaudella 

sarjaottelussa ensimmäisen erän. Toinenkin erä oli menossa vieraille, sillä se johti jo 24-21. Jukka 

Mäkihannun kovilla syötöillä ja Antti Ylitalon torjunnoilla erä kääntyi Lentikselle. Ylitalon 

saldoksi tuli kaikkiaan kaksitoista torjunta- ja yhdeksän hyökkäyspistettä. 

Toisen erän loppu katkaisi kotijoukkueen pelaajien selkärangan, sillä kolmas erä oli läpihuutojuttu 

Lentikselle. Neljännessä erässä Luomu-Wolley väänsi Lentiksen kanssa pitkään tasaisesti, mutta 

lopulta naapurilta loppui usko omiin kykyihin. 



Lentiksen tilanne on juuri nyt hyvä. Penkiltä löytyy vaihtoehtoja miehitykseen. Kuopiosta 

Lentikseen siirtynyt Mikko Koivumies osoitti kylmäpäisyyttä hyökkäämällä 80 prosentin teholla. 

Hakkuri Jussi Sirviö oli etenkin kolmannessa erässä tehokas. Sirviö teki yhdeksän pistettä. 

- Monta kertaa ratkaisevaan rooliin nousseet Tomi Juotasniemi ja ensimmäisessä erässä hyvin 

pelannut Miika Aalto kuluttivat myös vaihtopenkkiä. Esimerkiksi Juotasniemi teki vain kolme 

pistettä, Lentiksen valmentaja Asko Saukkonen kertoi. 

Lentis kohtaa 1-sarjassa vielä Oulun Ettan ja Kalajoen. 

- Sen jälkeen meillä on kolmen viikon tauko ennen Supersarjaa. Pitää vielä miettiä, miten tauko 

käytetään parhaiten hyväksi, Asko Saukkonen mietiskeli.  

 

 
Kuva: Nina Susi  

Lentiksen parhaana palkitun Jukka Mäkihannun (oik.) ja kapteeni Juha Keihäskosken torjunta estää Sammon Juha 

Iivarisen hyökkäyksen. 

10.12.2006 Lentis-88 koki kauden avaustappion  

Jari Stolt 

Kalajoki 

Lentopallon 1-sarjan pohjoislohkossa voitosta voittoon kulkenut Tornion Lentis-88 kärsi kauden 

avaustappionsa, kun Kalajoen Lentopallo oli parempi lukemin 3-1 (17-25, 25-16, 25-22, 25-18). 

Ottelulla ei sinänsä ollut mitään merkitystä, sillä torniolaiset olivat varmistaneet paikkansa 

Supersarjaan jo hyvissä ajoin. Niinpä Lentis-88 kokeilikin ottelussa joitain uusia kuvioitaan. 



- Vähän sekoitin pelipaikkoja, mutta ei sen ihmeellisempää. Poikien otteista näkyi, ettei tällä pelillä 

ollut mitään merkitystä. Kieltämättä vastustaja pelasi hyvin ja ansaitsi voittonsa, Lentiksen 

valmentaja Asko Saukkonen mietiskeli. 

Edellisessä ottelussa Lentiksen joukkue teki vain kolme hyökkäysvirhettä. Kalajoen reissulta oli 

tuomisena peräti 37 hyökkäysvirhettä. 

- Vaikka vastustaja pelasi hyvin, silti helpotimme heidän päiväpuhdetta turhankin paljon, 

Saukkonen harmitteli. 

Hyökkäyksien lisäksi torniolaisten vastaanottokaan ei onnistunut normaalilla tavalla. 

- Jos tämä oli tilastotappio, ainakin se tuli hyvään paikkaan, Saukkonen laskeskeli. 

Lentiksen paras pelaaja oli Antti Ylitalo, joka onnistui hyvin joka osa-alueella. Myös Miika Aalto ja 

Mikko Koivumies saivat Saukkoselta puhtaat paperit. 

Lentiksen kausi jatkuu tammikuussa, kun joukkue aloittaa Supersarjan kahdella lisäpisteellä.  

8.1.2007 Lentiksellä riittää ratkaisijoita  

Kotijoukkue iski Nurmon Jymyn Putaan hallin lattiaan  

Jouni Valikainen 

Tornio 

Tornion Lentiksen Supersarjan avaukseen vieraaksi saapunut Nurmon Jymy haluaa varmasti 

unohtaa ensimmäisen ottelun nopeasti. Nurmo käväisi ensimmäisessä erässä 16-17 johdossa, mutta 

mitään muuta kerrottavaa sillä ei kotijoukoille ole. Näyttävää ja varmaa peliä esittänyt Lentis-88 

murskasi vieraat erälukemin 3-0 (25-23, 15-13, 15-11). 

 



 
 
Kuva: Pentti Vuosaari  

Lentiksen kapteeni Tomi Juotasniemen hyökkäyspelissä oli tehoja 13 pisteen verran. 

 

 

Miika Aalto hurjana 

Supersarjan avausottelu näytti, että 

kotijoukkueella riittää ratkaisijoita. Ensimmäisessä 

erässä pääroolin ottivat Antti Ylitalo ja Miika 

Aalto. Toisessa erässä Aallon rinnalle nousivat 

keskipelaaja Jukka Mäkihannu ja Tomi 

Juotasniemi. Ratkaisevassa erässä passari Juha 

Keihäskoski teki kentällä lähes mitä tahtoi. 

- Ei minulla ollut lähellekään paras päivä. Onneksi 

hyökkääjät auttoivat lyömällä palloa lattiaan 

heikoistakin passeista eivätkä tehneet pelistäni 

kauhean huonon näköistä. Vastustajana Nurmon 

Jymy kuulunee sarjan heikoimpiin joukkueisiin, 

Juha Keihäskoski tuumi. 

Loukkaantumisesta toipuvan Miika Aallon 

pelaaminen oli epävarmaa vielä ottelun aattona. 

Aalto kiitti valmentaja Asko Saukkosta 

luottamuksesta ja ratkaisi nelos- ja kuutospaikan 

hyökkäyksillään erän Lentikselle. 

 

Kahden pisteen tappio ensimmäisessä erässä 

katkaisi Nurmon Jymyn pelaajien selkärangan. 

Kahden seuraavan erän esitys oli kaukana siitä, 



mitä Supersarjassa pelaavalta joukkueelta voisi odottaa. 

 

 
 

Kuva: Pentti Vuosaari  

Miika Aalto syötti toisessa erässä 11 pistettä yhteen putkeen. 

- Ensimmäinen erä oli molemmilta joukkueilta tunnustelua. Tämän jälkeen meidän miehet 

kipsaantuivat ja olimme huonoja. Hakkuri Jarkko Rinta-Keturin puuttuminen näkyi selvästi 

hyökkäyspelissämme, Jymyn valmentaja Kari Tuomela sanoi. 

Jymy on pelannut kotikentällään hyvä kauden. Ainoa häviö 1-sarjassa tuli juuri Lentikselle, joka 

kaatoi Jymyn niukasti 3-2. 

Vaikka toinen erä päättyi Lentikselle 25-13, joutui Saukkonen turvautumaan aikalisään. Mitä lie 

käärmekeittoa Saukkonen miehilleen syötti, mutta 8-8 -tilanteesta tilanne muuttui Miika Aallon 

syötöillä 19-8:aan. 11 pisteen syöttöputki on melkoinen harvinaisuus näinkin korkealla tasolla. 

Kolmannessa erässä runsaslukuinen kotikatsomo hiljeni 5-2 -tilanteessa, kun Antti Ylitalo vaipui 

onnistuneen iskunsa jälkeen lattiaan. Ylitalo muljautti pahannäköisesti nilkkansa, mutta selvinnee 

loukkaantumisesta parin viikon levolla. 

Ylitalon korvannut Ari Ruotsalainen näytti, että Lentiksellä on laadukkaita keskipelaajia. 

Ensimmäisellä kosketuksellaan Ruotsalainen paukautti syöttönsä ässänä Nurmon kenttään. 

Vähän virheitä 

Lentis-88:n pelaajien otteista paistoi virheettömyys. Esimerkiksi hyökkäyspäässä joukkue teki vain 

viisi virhettä. Yhtä pieneen virhemäärään joukkue on pystynyt vain kertaalleen tällä kaudella. Myös 

syöttö kulki toivotulla tavalla. 

- Meiltä löytyy useita hyviä syöttäjiä. Jos jollakin ei syöttö kulje, niin aina löytyy sellainen mies 

joka pistää vaikeita aloituksia. Nyt Miika Aallon ja Juha Keihäskosken syötöillä tuli paljon pisteitä, 

Saukkonen kertoi. 

Aalto ja Tomi Juotasniemi iskivät laitahyökkäyksillä useita pisteitä. Nurmo panosti 

keskihyökkäysten torjuntaan, joten Aallolla ja Juotasniemellä oli tilaa tehä tuhojaan. Kapteeni 

Juotasniemelle merkittiin 16 pistettä, joista kolme tuli torjunnoilla. 

Vaativana valmentajana Saukkonen löysi pieniä puutteita vastaanotossa. 

- Aina pitää pyrkiä täydellisyyteen. Nyt vastaanotto oli 60 prosentin luokkaa ja näissä peleissä 

silläkin luvulla pärjää, Asko Saukkonen laskeskeli.  

 

 

 



14.1.2007 Lentis-88 taipui Savonlinnassa  

Mika Pihlajaniemi 

SAVONLINNA 

Lentis-88 aloitti hyvin vieraspelissä Savonlinnassa East Volleyta vastaan, mutta avauserän 

voittaminen ei lentopalloilussa vielä riitä. Ex-liigapelaajilla höystetty East Volley nousi avauserän 

jälkeen ja vei Super sarjan ottelun luvuin 3-1 (19-25,25-20,25-17,25-23). 

Lähellä oli ettei historiankirjoitus olisi laittanut ottelun lopputulosta toisiin kansiin, sillä neljännessä 

erässä 23-23 tilanteessa kaikki oli vielä auki. Tuomari tuomitsi pitkäksi menneen syötön kuitenkin 

sisään East Volleylle joka pystyi pitämään myös viimeisen pisteen itsellään. 

Lentiksen valmentaja Asko Saukkonen oli tyytyväinen kahteen erään (1. ja 4.), mutta toisen ja 

kolmannen erän heikko peliesitys antoi liian paljon vastustajalle etua. 

- Yritimme pelata syötöillä vastustajan uutta puolalaispelaajaa pihalle, mutta se ei onnistunut. 

Samoin yritimme kierrellä vanhoja liigapelaajia. Torjunta ja puolustus ei tällä kertaa toiminut, 

listasi Saukkonen tappion syitä. 

Avauserässä Lentiksen liike oli kohdillaan, mutta jatkossa East Volley pystyi takomaan syötöillä 

Lentiksen pelin rikki.  

- Hyökkäys ei lähtenyt tämän jälkeen toimimaan. Vastustaja pystyi vielä pahentamaan syöttöään 

joka oli meille myrkkyä tällä kertaa. Lentiksestä parhaat paperit saivat Jukka Mäkihannu ja Tomi 

Juotasniemi.  

 
Kuva: Pentti Vuosaari  

Jukka Mäkihannu pelasi Savonlinnassa oman paikkansa moitteitta. 

  



21.1.2007 Lentis-88 haki pisteet Nurmosta  

Jari Stolt 

Nurmo 

Lentopallon miesten Supersarjassa Tornion Lentis-88 haki vierasvoiton Nurmosta, kun kotijoukkue 

Jymy kaatui 3-1 (26-24, 17-25, 25-18, 25-22). 

Kahdessa ensimmäisessä erässä torniolaisilla oli pienoisia vaikeuksia, mutta kahdessa viimeisessä 

homma oli jo paljon helpompaa. 

- Avauserän lopussa meni peli turhankin tiukaksi. Toisessa erässä petti vastaanotto ja hyökkäyskään 

ei toiminut toivotulla tavalla. Kolmanteen erään laitoin kentälle peruskuusikon ja peli alkoi kulkea, 

Lentiksen valmentaja Asko Saukkonen mietiskeli. 

Torniolaisten peli loksahti kohdalleen, eikä enää sen jälkeen voittajasta ollut epäselvyyttä. 

Tornion joukkueesta onnistuivat hyvin molemmat keskihyökkääjät Antti Ylitalo ja Jukka 

Mäkihannu. Ylitalo teki kymmenen hyökkäyspistettä ja onnistui kuusi kertaa torjunnassa. 

Myös passari Juha Keihäskoski oli pelipäällä, sillä hän teki peräti viisi hyökkäyspistettä ja onnistui 

kaksi kertaa torjunnassa. 

- Keihäskoski onnistui hyvin myös passipelissä, Saukkonen kiitteli. 

Tänään sunnuntaina Lentis kohtaa sarjajohtaja Hurrikaanin Loimaalta. 

- Siitä tulee kova ottelu. Meillä on nyt paketti hyvin koossa ja sunnuntaina peli ratkeaa syöttöihin ja 

torjuntoihin, Saukkonen arveli.  

22.1.2007 Lentiksen miehet kylmässä kyydissä  

Juha Lampela 

Loimaa 

Loimaan Hurrikaani oli nimensä veroinen lentopallon Supersarjan sunnuntaisessa ottelussaan 

Tornion Lentis-88:aa vastaan. 

Kotijoukkueen 3-0 (25-16. 25-16, 25-22) voittolukemat osoittavat, että vieraat olivat päätöserää 

lukuunottamatta melkoisessa pyörityksessä. 

- Loimaalaiset pelasivat kyllä hyvän ottelun ja tekivät meistä huonoja. Selättivät meidät kovalla 

syötöllä ja tiukalla torjunnalla, Lentiksen valmentaja Asko Saukkonen myönsi. 

Hurrikaanin keräämät 26 torjuntapistettä kolmeen erään kertovat ”seinän” lujuudesta. Etenkin kun 

vertailukohdaksi otetaan Lentiksen viisi torjuntapistettä. 



Kotijoukkueen pelaajien kova syöttö puri etenkin sen takia, kun Lentiksen vastaanotto ei toiminut 

parhaalla mahdollisella tavalla. Vierasjoukkuekin pyrki luonnollisesti vaikeisiin aloituksiin, mutta 

ne alkoivat purra vasta päätöserässä. 

Saukkonen teki viimeiseen erään muutoksia ryhmitykseen ja se toi peliin lisäryhtiä. Vieraat johtivat 

kolmatta erää pitkään, mutta tasatilanteessa 22-22 virheet kostautuivat ja Hurrikaani ratkaisi voiton.  

Saukkosen mukaan liigaan havitteleva Hurrikaani on selkeästi Superin kovin joukkue. 

- Hurrikaani ei ole hävinnyt tällä kaudella vielä yhtään ottelua. Heitä vastaan on pakko onnistua 

vaikeilla aloituksilla, muuten joukkue tekee pahaa jälkeä hyökkäyksillä. Pelaajamateriaali on sen 

verran laaja ja monipuolinen, ettei ketään voi ottaa erityistarkkailuun. Hyökkäysten päättäjiä löytyy 

useampia, Saukkonen arvioi vastustajaa. 

Lentiksestä Tomi Juotasniemi keräsi 11 tehopistettä.  

29.1.2007 Lentiksen kotitaika meni rikki  

Isku-Veikot vei pisteet viisieräisessä jännitysnäytelmässä  

Jouni Valikainen 

Tornio 

Tornion Lentiksen miesjoukkue esitti runsaslukuiselle Putaan hallin yleisölle jännitysnäytelmän, 

joka päättyi kotijoukkueen kannalta murheellisesti. Virheitä välttäen Isku-Veikot vei pisteet 3-2 

(21-25, 25-22, 23-25, 25-16, 15-12) -erälukemin Valkeakoskelle. 

Ottelun yksi ratkaisu oli Lentiksen torjunta, tai oikeastaan sen puute. Kuvaavaa on, että 

Valkeakosken toiseksi lyhin mies Risto Lingnell pystyi tuon tuostakin ohittamaan Lentiksen 

torjunnan. Viidessä erässä kotijoukkue sai aikaiseksi vain yksitoista torjuntaa. Se on vähän. 

Viidennessä erässä Lentis johti vielä 11-10 ja näytti siltä, että koko kuluvan kauden jatkunut 

voittosarja saa jatkoa. Toisin kävi, kun entinen Lentiksen pelaaja Lauri Tihinen ja Jukka Meskanen 

löivät ratkaisevat pallot Lentiksen lattiaan. 

Tomi Juotasniemi pyrki ottamaan vastuuta kakkospaikan hyökkäyksillään, mutta iskut karkasivat 

pari kertaa rajojen väärälle puolen. 

- Normaalipelillä meidän olisi pitänyt hoitaa tämä ottelu 3-0 kotiin. Meillä oli kaikki avaimet 

voittaa, mutta itsekin pelasin viidennen erän niin huonosti että hävettää, 11 hyökkäyspistettä koko 

ottelussa tehnyt Tomi Juotasniemi harmitteli. 

Rantavuotikin kentälle 

Lentis antoi kaikissa neljässä pitkässä erässä siimaa vastustajalle ennen kuin alkoi hakea erävoittoa. 

Ensimmäisen erän ratkaisijaksi nousi Antti Ylitalo, jonka torjunta herätti Lentiksen taiston. Ylitalo 

sai itse kunnian tuoda syöttöputkella erä kotiin. 



Toinen erä meni puhtaasti Isku-Veikot ja samoin näytti kolmaskin menevän, kun vieraat siirtyivät jo 

10-4 -johtoon. Tässä vaiheessa valmentaja Asko Saukkonen määräsi Marko Rantavuotin kentälle, ja 

se kannatti. Rantavuotin virheetön hyökkäys- ja syöttöpeli käänsi erän Lentikselle. 

- Lunastimme Rantavuotille lisenssin viime perjantaina, sillä Sami-Pekka Laukkanen joutui 

jättämään pelin väliin ja Jukka Mäkihannu pelasi puolikuntoisena. Hakkuriosastolla meillä on 

muutenkin ollut puutetta pelaajista, Saukkonen perusteli Rantavuotin peluuttamista. 

Rantavuoti kiitti valmentajaa luottamuksesta ja hänet valittiinkin Lentiksen parhaaksi pelaajaksi, 

vaikka takana ei ole tällä kaudella kuin puulaakitason otteluja. Pelitaito on pysynyt miehellä 

hyppysissä. 

Enää neljännessä erässä Rantavuotikaan ei kyennyt pitämään kotijoukkueen pelihuumoria yllä, vaan 

se meni puhtaasti 25-16 Valkeakoskelle. 

- Puolustuspelaamisemme epäonnistui eikä libero Panu Pahtajalla ollut paras päivä. Viimeisessä 

erässä meidän olisi pitänyt pystyä kaivamaan puolustuspalloja kentän pinnasta ja viedä sitä kautta 

koko peli, Saukkonen mietiskeli. 

Lentiksellä on seuraava ottelu kahden viikon kuluttua Himangassa. 

- Nyt pitää treeniä kiristää ja ottaa Himangalta vieraspisteet. Himanka on yksi päävastustajistamme, 

Saukkonen kertoi. 

Paras vastus 

Valkeakosken Isku-Veikot on ollut tämän kauden tasokkain vastustaja Putaan hallilla. On vaikea 

uskoa, että joukkue oli ennen sunnuntaita vielä voitoitta Supersarjassa. Isku-Veikkojen heikot pelit 

ovat menneet ainakin osittain loukkaantumisten piikkiin. 

- Nytkin ottelun ratkaisupisteet iskenyt Jukka Meskanen pelasi vasta ensimmäisen ottelun 

Supersarjassa. Tämä voitto oli meille etenkin henkisesti tärkeä ja nyt pyrimme nousemaan neljän 

parhaan joukkoon, joukkueen valmentaja Ari Väisänen kertoi ottelun jälkeen. 

Meskasta hyökkäystyöskentelyssä parhaiten tukivat Petri Lignell ja Lauri Tihinen. Libero Jussi 

Niemi haki ja nosti palloja taidokkaasti. 



 
Kuva: Pauli Järvinen  

Valkeakosken Isku-Volleyn libero Jussi Niemi päästää Miika Aallon lyömän pallon menemään päätyrajan yli. Pallon 

lentorataa seuraavat Lentiksen Jukka Mäkihannu (vas.), Antti Ylitalo ja Juha Keihäskoski 

11.2.2007 Lentis-88:lle kirvelevä vierastappio  

Tapani Juusola 

Himanka 

Tornion Lentis-88 kärsi lentopallon Supersarjassa kirvelevän tappion. Himangan Urheilijat ja Lentis 

väänsivät viisi pitkää erää ja hikisen puhteen päätteeksi Himanka vei sarjapisteet erin 3-2 (28-30, 

22-25, 25-22, 25-23, 15-13). 

- Tiukkaa oli, niin kuin numerotkin kertovat. Ottelu olisi voinut kääntyä kummalle hyvänsä. 

Vastaanottomme toimi muuten hyvin, mutta ratkaiseva viides erä ratkesi pariin 

vastaanottovirheeseen, Lentis-88:n valmentaja Asko Saukkonen kertaili tappio-ottelua. 

Torniolaiset voittivat kaksi ensimmäistä erää, joista varsinkin ensimmäinen oli varsinainen 

maratooni. Himangallakin ehti siinä olla pari eräpalloa, mutta Lentis käänsi sen edukseen ja voitti 

perään toisenkin erän. Sen jälkeen taistelu ei enää riittänyt, vaikka vielä viimeistä erää Lentis johti 

11-8 ja 12-9. 

- Tällaista se on, kun kaksi tasaista joukkuetta on vastakkain. Neljännessä erässä meillä oli hyvät 

mahdollisuudet ottaa ottelu, mutta ei, Saukkonen harmitteli. 

Passari Juha Keihäskoski palkittiin torniolaisten parhaana. Eniten lentisläisistä pisteitä teki Antti 

Ylitalo, joka iski 15 hyökkäyspistettä, 4 torjuntapistettä ja teki yhden ässäsyötöllä. Myös Jukka 

Mäkihannu keskimiehistä onnistui 16 pisteellä. Sen sijaan Lentiksen laitapelaaminen vähän petti. 

Hakkuri Marko Rantavuoti teki 13 pistettä ja Tomi Juotasniemi oli ensi erässä liekeissä kuudella 

pisteellä, mutta teki sen jälkeen neljässä seuraavassa erässä vain viisi pistettä. 

 



Kaikki on vielä mahdollista 

Himanka nousi voittonsa ansiosta Supersarjassa toiseksi. Hurrikaani jatkaa kärjessä ilman 

pistemenetyksiä ja Lentis-88 on kolmantena kuudella pisteellä. Viivan yläpuolelle neljänneksi nousi 

Valkeakosken Isku-Veikot, Savonlinnan East Volley on neljässä pisteessä ja Nurmon Jymy 

kahdessa. 

- Hyvä olisi pysyä siinä kolmen sakissa. Sarjassa on kuitenkin kiharaisia pelejä ja ristiinpelaamisia 

tulee. Himanka-tappiosta huolimatta kaikki on vielä mahdollista. Ja tiukkoja pelien pitääkin olla, 

siksihän tätä tehdään. Olisi paljon tylsempää olla täysin ylivoimainen tai täysin vailla 

mahdollisuuksia, Saukkonen filosofoi.  

19.2.2007 Lentis-88 löysi taas taisteluilmeen  

Savonlinnan East Volley kaatui Jukka Riekin komennossa 3-1  

Tapani Juusola 

Tornio 

Tornion Lentis-88 löysi taas kaivatun taisteluilmeen kolmen tappion jälkeen. Supersarjassa 

Savonlinnan East Volley kaatui tärkeässä ottelussa erin 3-1 (22-25, 25-20, 25-21, 25-16). 

Penkin päässä otteluvalmentajana hääri yllättäen Jukka Riekki eikä Asko Saukkonen. 

- Jukka on vetänyt nyt harjoituksia ja oli nyt myös otteluvalmentajana. Tiukkojen tappioiden jälkeen 

jotain piti tehdä eikä joukkuettakaan voi vaihtaa. En ole silti itsekään pyyhettä kehään heittänyt, 

penkillä apuna istunut Saukkonen kertoi. 

Riekin joukkueeseen tuomaa kaksi teemaa näkyivät heti East Volleyta vastaan. 

- Tavoitteena oli saada se alkukauden itseluottamus takaisin. Tässä pelissä nähtiin taas se tuttu 

taisteleva Lentis. Toisena teemana oli torjuntapelin parantaminen ja nyt teimmekin 18 

torjuntapistettä, Riekki myhäili. 

Syöttöpeli alkoi sujua 

Ensimmäisessä erässä uudelleen syntynyttä Lentistä ei vielä näkynyt, sillä East Volley hallitsi 

tasaista erää ja piti torniolaiset koko ajan turvallisesti kahden, kolmeen pisteen päässä. 

- Ensimmäinen erä oli meiltä surkea. Sellainen mitä se on viime peleissä ollut, Riekki näki. 

Toinen erä oli jälleen pitkään tasainen, mutta eteni nyt puolestaan kotijoukkueen hallinnassa. 

Vieraat johtivat vielä tilanteessa 18-19, mutta sen jälkeen passari Juha Keihäskosken syötöt ja 

Miika Aallon ja Tomi Juotasniemen päätökset toivat torniolaisille seitsemän pistettä Savonlinnan 

yhtä vastaan. 

- Toisessa erässä syöttöpelimme alkoi sujua järkevämmin. Ensierässä teimme kuusi syöttövirhettä ja 

sen jälkeen lopuissa erissä yhteensä sen kuusi, Riekki iloitsi syöttöpelin parantumisesta. 



Kolmas erä oli selvin ja kuumin. Lentis-88 johti erää koko ajan alusta loppuun ja sai vielä yhden 

ilmaisen lisäpisteen East Volleyn kapteenin Mikko Sairasen saadessa keltaisen kortin tuomarin 

päätöksen kritisoimisesta. Valmentaja Vodek Sadalski oli kapteeninsa takana. 

- Pitkään aikaan en ole nähnyt tällaisia tuomareita. Naurettavaa. 

Torjunnat ratkaisivat 

Viimeinen erä oli torniolaistykitystä, joka huipentui Miika Aallon syöttöihin ja kaksikko Jukka 

Mäkihannun/Juha Keihäskosken erinomaisiin torjuntoihin. Aallon syöttövuorolla tilanteesta 19-16 

Lentis naputteli ottelun kuusi viimeistä pistettä. 

- Pyrimme ohjaamaan syötöt vastustajan numero neloselle, sillä Sairasen veljekset tiesimme hyviksi 

vastaanottajiksi. Saimme myös hyvin kiinni Timo Leikaksen ja ihan penkille asti, Riekki sanoi. 

Silti Leikas vierasta löi hyvin pisteitä ja myös hänen kovat syöttönsä olivat vaarallisia. Vieraiden 

parhaana pelaajana palkittiin kuitenkin Krzysztof Bas. 

- Lentis oli vähän parempi. Heidän passarinsa pelasi hyvin. Vähän meidän peli meni ensimmäisen 

erän jälkeen hajalle, savonlinnalaisvalmentaja Sadalski totesi. 

Lentiksen passari Juha Keihäskoski palkittiinkin joukkueensa parhaana. Mutta tuntui kuin koko 

joukkue olisi ollut liekeissä. Mäkihannu torjui ja Ylitalo, Rantavuoti ja Juotasniemi päättivät 

hyökkäyksiä.  

 
Kuva: Katja Lehto  

Lentis-88:n parhaana palkittu Juha Keihäskoski (1) passaili hyvin mm. Miika Aallolle ratkaisumahdollisuuksia. 

 

 



25.2.2007 Huikea trilleri Putaan hallissa  

Lentis-88 otti mahtipelillä voiton sarjajohtaja Hurrikaanista  

Jari Stolt 

Tornio 

Hurrikaani tyyntyi Tornion Putaan hallissa, kun Lentis-88 otti voiton lentopallon supersarjan 

ottelussa kaatamalla sarjajohtajan huikeassa ottelussa 3-2 (25-23, 30-32, 26-24, 16-25, 15-13). 

Sarjajohtaja Loimijoen Hurrikaani tarvitsi vielä yhden voiton varmistaakseen runkosarjan voiton, ja 

sitä voittoa ei Torniossa tullut. Hurrikaaneille tappio oli toinen peräkkäinen, joten joukkueen 

pelaajien käsi tärisee ratkaisevalla hetkellä. 

- Tarkoituksemme oli ottaa täältä voitto, mutta teimme aivan liian paljon helppoja virheitä. 

Kovempaa peliä odotan pelaajilta, muuten voittoja ei tule. Kieltämättä Tornio oli tällä kertaa todella 

vahva, Hurrikaanien valmentaja Jani Kluukeri tunnusti. 

Kotijoukkueen valmentajan Jukka Riekin naama loisti kuin Naantalin aurinko ottelun jälkeen. Eikä 

syyttä, sillä äsken ruoriin hypännyt Riekki otti toisen peräkkäisen voiton. 

- Toisaalta tämä oli helpompi peli kuin ensimmäinen, sillä nythän olen viikkoa vanhempi 

valmentajana, Riekki naureskeli. 

Henki saatu takaisin 

Riekki oli jo ennen ottelua luottavainen pelaajien suhteen, sillä hänen mielestään joukkueen henki 

on noussut jälleen hyvälle tasolle. 

- Katselin myös videoilta Hurrikaanien peliä ja sitä kautta pyrittiin iskemään vastustajan 

heikkouksiin. Torjuntapelissä meillä on vielä kovasti työsarkaa, mutta muuten peli kulkee ihan 

mallikkaasti, Riekki laskeskeli. 

Ottelun erälukemat kertovat kuinka jännittävä peli oli. Erissä pienet asiat ratkaisivat ja erävoitto tuli 

yleensä sille joukkueelle, kumpi uskalsi pelata rohkeammin. 

- Libero Matti Pulliainen vastaanotti todella hyvin, keskimies Antti Ylitalo hyökkäsi vahvasti ja 

Laidalta hyökännyt Tomi Juotasniemi alkaa pääsemään jo omalle tasolle. Tämän kolmikon lisäksi 

yleisö oli meidän pelastaja. Enpä ole koskaan kuullut tällaista pauketta kotihallissamme, Riekki 

kiitteli. 

Hurrikaanien paras pelimies Vesa Mäkilä hyökkäsi ja syötti vahvasti, mutta ironisesti teki ottelin 

viimeisen virheen lyömällä pallon leveäksi. Sunnuntaina Lentis kohtaa Valkeakosken Isku-Veikon 

vieraissa. 



- Siinä pelissä taistellaan sarjan kakkospaikasta, Riekki sanoi.  

 

 

Kuva: Pauli Järvinen  

Hurrikaanien paras mies Vesa Mäkilä (10) yrittää ohittaa Lentiksen torjujat Jukka Mäkihannun ja Miika Aallon (oik.) 

26.2.2007 Lentis 88:n jaloissa painoi lauantainen ottelu  

Jari Stolt 

Valkeakoski 

Tornion Lentis-88 jaksoi taistella lentopallon supersarjan ottelussa kaksi erää, kun joukkue kohtasi 

vieraspelissä Valkeakosken Isku-Veikot. Kotijoukkue vei lopulta helpohkosti ottelun nimiinsä 

lukemin 3-1 (25-23, 30-32, 25-20, 25-16). 

Kaksi ensimmäistä erää oli tasaista pelaamista, missä pienet asiat ratkaisivat erävoiton. Kahdessa 

viimeisessä erässä torniolaisten jaloissa alkoi painaa ja kotijoukkue veikin ne helposti. 

- Kyllähän viimeisissä erissä lopahti tekeminen ja myös tahto ja halu puuttuivat, Lentiksen 

valmentaja Jukka Riekki manasi. 

Neljännessä erässä tapahtui pieni sekaannus, jossa Lentiksen peli meni lopulta aivan sekaisin. 

- Meillä oli väärä syöttöjärjestys ja se oli todennäköisesti kirjurin virhe. Katsomme ottelun videolta 

ja sen jälkeen mietimme pitääkö alkaa jatkotoimenpiteisiin, Riekki sanoi. 

- Olimme sitä erää muutaman pisteen häviöllä, mutta siihen peli ratkesi lopullisesti. 



Jälleen torjunnan kanssa ongelmia 

Lauantaina torniolaiset kaatoivat sarjajohtaja Hurrikaanin ja silloin Lentiksen heikoin osa-alue oli 

torjunta. Sama ongelma oli myös Valkeakoskella. 

- Torjunta oli luvattoman heikkoa. Laidoilta tultiin välillä siihen tahtiin, että heikompaa heikotti. 

Loistavan Hurrikaani ottelun jälkeen meidän taistelutahto jäi näköjään Putaan hallille, Riekki 

harmitteli. 

Tornion onnistujia olivat Jukka Mäkihannu ja Juha Keihäskoski. Mäkihannu onnistui ainoana 

miehenä muutaman kerran torjunnasta ja hän myös syötti hyvin. Keihäskoski pelasi perusvarmaa 

peliä passarina ja sen valkeakoskelaisten raati palkitsi vierasjoukkueen parhaana pelaajana. 

Ensi viikonloppuna Lentis kohtaa runkosarjan viimeisessä ottelussa Himangan Urheilijat ja siitä 

pelistä olisi hyvä voitto ottaa, jotta jatkopelit varmistuisivat. 

Himangalla torniolaiset kaatuivat viiden erän ottelussa, mutta nyt pitää ottaa revanssi. 

- Silloinkin meillä oli hyvä mahdollisuus voittaa ottelu, mutta itse ryssimme sen. Nyt pitää viikon 

aikana hakea hien ja kovan työn kautta taistelutahto takaisin tähän joukkueeseen. Meillä on 

kuitenkin hyvät mahdollisuudet ottaa siitä pelistä kotivoitto, Riekki uskoi.  

5.3.2007 Lentis-88 eteni pudotuspeleihin  

Ratkaisevassa ottelussa Himangan Urheilijat jäi vastaantulijaksi  

Tapani Juusola 

Tornio 

Tornion Lentis-88 oli veitsi kurkulla Supersarjan viimeisessä ottelussa Himangan Urheilijoita 

vastaan. Tappio olisi päättänyt Lentiksen kauden, mutta paineista ei ollut tietoakaan kun torniolaiset 

löivät HU:n kenttään 3-0 (25-14, 25-23, 25-23). 

- Tämä ottelu ei pelottanut, sillä meillä oli hyvä ja vahva treeniviikko alla. Lisäksi otteluun oli 

oikeastaan helppo lähteä, kun vastassa oli tuttu joukkue, jota vastaan olemme pelanneet useasti 

vuosia. Tiesimme miten he pelaavat ja saimme heidän vahvuudet pelattua pois, Lentis-88:n 

valmentaja Jukka Riekki kommentoi. 

Himangan Urheilijat sijoittuu tappiosta huolimatta Supersarjan neljänneksi ja pääsee myös mukaan 

pudotuspeleihin. 

- Hyvä kausi meiltä kokonaisuudessaan. Ainoa tavoite oli päästä Supersarjaan. Viimeiset kolme 

viikkoa ovat olleet meille äärimmäisen raskaita, sillä loukkaantumisia on tullut. Nytkin meiltä 

puuttui kaksi tärkeää pelaajaa, HU:n valmentaja Esa Lauri kertoi. 

Hurja alku 

Lentis-88 aloitti ottelun hurmoksella ja laittoi vieraiden pelin sekaisin heti alusta lähtien. 

Kotijoukkueen koko kuusikko + libero pelasi hyvin ensi erän alusta loppuun. 



- Ensimmäinen erä oli parasta peliä vähään aikaan. Kaikki pelaajat pelasivat juuri niin kuin oli 

sovittu eikä vastustajalle annettu mahdollisuuksia, Riekki kiitteli. 

Toisessa ja kolmannessa erässä Lentiksen ote sitten vähän lopahti, mutta vain vähän. Joukkue 

pystyi kääntämään tiukat erät edukseen, mikä on aina hyvän joukkueen merkki. 

Toinen erä eteni tasaisesti aina tilanteeseen 17-17, mutta sitten kotijoukkue karkasi 21-17 ja peli 

näytti selvältä. HU taisteli loppuun asti ja pisti erän tiukaksi, mutta Lentiksen kolmen miehen 

torjunta toi erän päätöspisteen. 

- Teemana meillä oli nyt torjunta- ja puolustuspeli. Ensimmäisessä ja toisessa erässä se poiki 12 

pistettä, mutta viimeisessä vain kaksi, Riekki laskeskeli. 

Kiihkeää ja kuumaa 

Kolmas erä oli tasainen, mutta vain näennäisesti, sillä Lentis oli selvemmin niskan päällä kuin 

toisessa erässä ja Tomi Juotasniemen tykki päättikin erän ja ottelun ansaitusti torniolaisille. 

Juotasniemen lisäksi Lentiksestä esiin voi nostaa aina kovalla taistelupäällä olevan Antti Ylitalon, 

joka luo ansiokkaasti henkeä koko joukkueeseen. Lentiksen parhaana palkittiin passari Juha 

Keihäskoski, joka tarjoili namupaikat Ylitalon, Marko Rantavuodin ja Jukka Mäkihannunkin 

tekemille pisteille. 

Vierasjoukkueen parhaana pelaajana palkittiin keskitorjuja Pekka Hänninen, joka onnistui etenkin 

syöttäjänä. 

Lentis-88 kohtaa ensimmäisellä pudotuskierroksella Valkeakosken Isku-Veikot, jolle se hävisi 

runkosarjan molemmat ottelunsa. 

- Isku-Veikkoja vastaan tulee varmasti kiihkeä ja kuuma peli, Riekki ennakoi jo ensimmäistä, 

keskiviikkona Valkeakoskella tapahtuvaa, kohtaamista. 

Lauantaina pelataan sitten Putaan hallilla ja tarvittaessa sunnuntaina vielä Valkeakoskella, sillä 

kahdella voitolla pääsee jatkoon.  

8.3.2007 Isku-Veikkojen syötöt liikaa Lentikselle  

Torniolaisten on voitettava lauantaina kotiottelu jatkaakseen kauttaan  

Jari Stolt 

Valkeakoski 

Tornion Lentis-88 kärsi selvän 3-0 (25-21, 25-14, 25-23) -tappion lentopallon Supersarjan 

välierässä, kun kotijoukkue Valkeakosken Isku-Veikot jyräsi pääasiassa syötöillä voittoon. 

- Kylläpä vastustaja syötti erinomaisesti. Oliko heillä hyvä päivä vai jatkuuko sama tahti lauantaina 

Putaan hallissa, jää nähtäväksi. Mekään ei pelattu huonosti, mutta vastustaja oli tällä kertaa 

yksinkertaisesti parempi, Lentiksen valmentaja Asko Saukkonen totesi. 



Syöttöjen lisäksi Isku-Veikot tuli kovaa laidoilta, kun hakkurit Joni Mikkonen ja Jukka Meskanen 

iskivät palloa lattiaan kovilla tehoilla. 

- Näitä kahta miestä emme saaneet kuriin, Saukkonen myönsi. 

Lentiksen oma syöttö oli pahoin kateissa, sillä koko ottelun aikana se ei saanut kuin yhden pisteen 

onnenkantamoisena suoraan syötöstä. 

- Kahden erän jälkeen aloimme riskeerata syöttöjämme, mutta siitäkään ei ollut tarpeeksi hyötyä. 

Kolmas erä oli tiukin, mutta voittoon asti ei rahkeet riittäneet, Saukkonen sanoi. 

Lentis onnistui ottelussa 34 kertaa tappamaan pallon ja siinä parhaiten onnistuivat Tomi 

Juotasniemi ja Miika Aalto. 

- Myös Marko Rantavuoti pelasi aivan kohtuullisen hyvän pelin. Tällaisilla tehoilla olisimme 

voittaneet monta joukkuetta, mutta valkeakoskelaisia vastaan pitää pelata vieläkin paremmin, 

Saukkonen laskeskeli. 

Kotona Isku-Veikot kaatuu 

Lauantaina joukkueet kohtaavat toisessa välierässä ja silloin Lentiksen on voitettava, jos joukkue 

mielii viedä ratkaisuottelun sunnuntaille Valkeakoskelle. 

Sitä en epäile hetkeäkään, ettemmekö voittaisi kotihallissa. Vierasjoukkueella matka painaa jaloissa 

ja me tulemme lujaa kotiyleisön edessä, Saukkonen lupasi. 

- Vaikka nyt emme onnistuneetkaan, silti joukkueiden välillä on pienet erot.  

 

 
Kuva: Pauli Järvinen  

Tomi Juotasniemi (4) oli Valkeakoskella yksi torniolaisten parhaista pelaajista. 



 

11.3.2007 Isku-Veikot iski Lentiksen lomalle  

Torniolaisilla hyvä kausi, vaikka liigakarsintapaikka jäi haaveeksi  

Tapani Juusola 

Tornio 

Tornion Lentis-88:n miesjoukkueen kausi päättyi kotitappioon Supersarjan välierässä. 

Valkeakosken Isku-Veikot selvisi liigakarsintaan Keski-Savon Pateria vastaan löylyttämällä 

Lentistä erin 1-3 (16-25, 9-25, 26-24, 18-25). 

- Isku-Veikot riisui meidät aseista. Vastustaja oli niin paljon kovempi ja parempi, että tässä on 

lopputulos, huokaili Lentis-88:n valmentaja Jukka Riekki. 

Kaiken kaikkiaan Lentis-88 tarjosi kuitenkin tällä kaudella kotiyleisölle hyvää peliä ja jänniä 

otteluita. 

- Kokonaisuutena ihan hyvä kausi. Puhutaan kuitenkin nuoresta joukkueesta, joka sai arvokasta 

kokemusta. Kehitystä on tullut, mutta vielä on pitkä tie tilanteeseen missä esimerkiksi Isku-Veikot 

on, Riekki summasi päättynyttä kautta. 

Toinen erä verilöyly 

Isku-Veikkojen puolella tunnelma oli katossa ja pelaajat kantoivat joukolla valmentaja Ari Väisästä 

vaatteet päällä suihkuun kunniapesulle. Sitä ennen Väisänen ehti kertoa tunteistaan 

liigakarsintapaikan varmistuttua. 

- Kuusi vuotta ollaan peräkkäin oltu samanlaisessa tilanteessa ja nyt natsasi. Tämä on joukkueelle 

yksi askel eteenpäin. 

Vieraat näyttivätkin Putaan hallin yleisölle sellaisia otteita, että se on liigakarsintapaikan arvoinen. 

Avauserässä Isku-Veikoilla oli hirmu alku, sillä pahoilla syötöillä tuli suoriakin pisteitä mukavasti. 

Lentis-88 piristyi hieman erän aikana, mutta ei pystynyt taistelemaan erävoitosta. Toinen erä oli 

sitten verilöyly jota harvoin näkee. Isku-Veikoilla onnistui kaikki ja Lentiksellä ei mikään. 

- Kaksi ensimmäistä erää pelasimme hyvin. Pojat uskalsivat pelata monipuolisesti ja rohkeasti ja 

syöttivät hyvin, Väisänen kiitteli. 

- Kaksi ensimmäistä erää joukkueemme oli täynnä hiiriä. Ei halukkuutta ja kaikki tekeminen oli 

väkinäistä, jolla ei voi voittaa tuollaista joukkuetta vastaan, Riekki puolestaan vuodatti. 

1-sarjan kovin joukkue 

Kolmannesta erästä odotettiin myös läpihuutojuttua, mutta kotijoukkue oli kuin uudesti syntynyt ja 

taisteli erän itselleen. Varsinkin vaihtopelaajana aloittanut Jussi Sirviö onnistui. Neljäs erä eteni 

tasaisissa tunnelmissa tilanteeseen 13-14, mutta sitten peli repesi valkeakoskelaisille. 

- Kolmannessa erässä alettiin odottamaan jo voittoa ja syötettiin varman päälle eikä se muuta 

tarvitse. Sitten kun alkoi tulemaan virheitäkin, niin vastustaja pääsi peliin mukaan. Playoffit ovat 



ihan omia pelejä sarjapeleihin verrattuna. Voittamisen paine on niin kova, että se laskee pelin tasoa, 

Väisänen mietiskeli. 

Riekki oli tyytyväinen joukkueensa kolmannen erän voittoon. 

- Pukukopissa saatiin henkeä sen verran, että kolmas erä käännettiin. Mutta ei ollut epäselvyyttä 

siitä kumpi oli parempi joukkue koko ottelussa. Isku-Veikot on tällä pelillä 1-sarjan kovin joukkue, 

kovempi kuin Hurrikaani. 

Joni Mikkonen kentän hahmo 

Ottelun parhaaksi pelaajaksi kotijoukkueesta valittiin Miika Aalto ja vieraista passari Ossi Heino. 

Isku-Veikkojen kaikki kaikessa oli kuitenkin hakkuri Joni Mikkonen, jota torniolaiset eivät saaneet 

kertaakaan kiinni. 

Ensi viikolla Väisäsen joukkueella on edessä liigakarsinta Keski-Savon Pateria vastaan. 

- Keski-Savon Paterilla on hyvät keskitorjujat ja he ovat pelanneet kovia pelejä liigassa koko ajan. 

Lähdemme tekemään parhaamme. Jos pystymme pelaamaan kuten nyt toisessa erässä, niin kyllä 

sillä pelillä pystyy monen joukkueen kanssa tasapäisesti taistelemaan, Väisänen totesi.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


