
 
Isometsä eksytti raahelaistorjunnan    

Juha Lampela 

Tornio 

Tornion Lentis-88 oli naisten lentopallon 2-sarjan ottelussa joka osa-alueella parempi kuin 

vieraansa Raahen Lentopallo ja kotijoukkue takoikin lauantaina Putaan hallissa voiton suoraan 

kolmessa erässä lukemin 24-14, 25-20 ja 25-16. 

Lentiksen valmentajan Antti Romsin mukaan viime viikonvaihteen tappiollisessa sarja-avauksessa 

pelaajien otteita leimannut jännitys oli karissut pois ja RaLePaa vastaan päästiin jo omalle 

normaalitasolle. 

- Piti näköjään saada yksi peli pois alta, jotta otteet vapautuisivat. Tuloksellisesti tämä oli tietysti 

hyvä ottelu, mutta toki otteissa on vielä paljon hiomista ja parantamista, Romsi arvioi. 

Selkein ero joukkueiden välillä oli passipelissä. Lentiksen passari Johanna Isometsä oli monin 

verroin juonikkaampi ja mielikuvituksekkaampi kuin kollegansa verkon toisella puolella. 

Raahelaiset vaihtoivat välillä passariakin, mutta kummankaan taidot eivät riittäneet kuin helposti 

ennakoitaviin peruspasseihin. Isometsä sensijaan hajoitti vieraiden torjunnan kerta toisensa jälkeen 

ja näin Sari Juotasniemi, Mari Tuomaala sekä Elina Rauhala pääsivät näyttämään iskukykyjään. 

- ”Jossu” on kieltämättä tärkeä pelaaja meille, Romsi totesi. 

Lentiksen pelaajamateriaali on sen verran kapea, ettei joukkueessa ole isommin särkymävaraa. 

Tänään joukkue matkustaa Oulunsuun Heiton vieraaksi ja rinkiä verottaa Heidi Rantavuotin 

poissaolo työkiireiden takia.  

Lentiksen naiset hakivat vierasvoiton  

Juha Lampela 

Oulu 

Tornion Lentis-88:n naisten lentopallon 2-sarjan joukkueella oli täyden neljän pisteen viikonvaihde, 

kun lauantainen kotivoitto Raahen Lentopallosta sai jatkoa sunnuntaina vierasvoitolla Oulunsuun 

Heitosta. 

Kotijoukkue pyristeli Lentiksen kyydissä tiukimminavauserän, mutta joutui taipumaan kuitenkin 

suoraan kolmessa erässä 27-29, 21-25, 13-25. 

- Kolmas erä oli meiltä kauden parasta. Uskallettiin viedä peliä ja kaikilla riitti viimeiseen asti 

yritystä, kehaisi Lentiksen valmentaja Antti Romsi suojattejaan. 



Lentiksen pelisysteemi meni lauantaina jäljiltä hieman uusiksi, kun keskipelaaja Heidi Rantavuoti 

oli työesteen takia poissa. Tämä näkyi ensimmäisessä erässä, jossa Oulunsuulla oli eräpallokin. 

- Puolustuspelimme parani kuitenkin erä erältä, liikettä oli tosi hyvin. Hyökkäysvastuu jakautui taas 

tasaisesti, Romsi arvioi joukkueen esitystä.  

Lentiksen naisille niukka tappio  

Jari Stolt 

Utajärvi 

Lentis-88:n naiset kärsivät niukan vierastappion, kun Utajärven Urheilijat oli naisten 2-sarjan pohjoislohkon  

ottelussa parempia lukemin 3-2 (25-19, 15-25, 25-10, 19-25, 15-7). 

- Tämä oli tosi huono esitys meiltä. Pelaajat eivät jostain syystä syttyneet taistelemaan, joten huonostihan  

siinä kävi, Lentiksen valmentaja Antti Romsi sanoi. 

Torniolaisten riveistä sairauden vuoksi puuttui Sari Juotasniemi ja Sanna Alanko. 

- Heidi Rantavuoti siirrettiin keskitorjujan paikalta yleispelaajaksi, jonka jälkeen hän onnistui päättämään  

hyökkäyksiä hyvin. Mutta muualta hän ei paljon apua saanut, Romsi totesi. 

Viikon kuluttua torniolaisilla on kaksi peliä ja silloin joukkue haluaa ottaa täydet sarjapisteet. 

- Nyt jäi hampaan koloon liian paljon, joten kotimatkalla päätimme, että viikon päästä otamme  

täydet pisteet, Romsi lupasi.  

Lentiksen naiset kahdesti 3-1 -lukemiin  

Rovaniemi/Tornio Tornion Lentis-88:n naiset voittivat lauantaina Rovaniemellä Woman Wolleyn 

2-joukkueen 3-1 ja hävisivät sunnuntaina kotonaan Kajaanin NMKY:lle samoin lukemin 2-sarjan 

otteluissa. 

- Meillä oli Rovaniemellä mukana vain kuusi pelaajaa, joten voittoon täytyy olla tyytyväinen. Sen 

sijaan tappio Kajaanille oli pettymys, sillä aamutreeneissä kaikki näytti vielä hyvältä, Lentiksen 

naisten valmentaja Antti Romsi tiivisti. 

Rovaniemellä erälukemat olivat 25-23, 19-25, 25-9 (!) ja 25-22 Lentikselle ja Putaan hallilla 

Kajaanin NMKY oli parempi 1-3 (24-26, 25-18, 20-25, 14-25). 

- Kajaania vastaan viimeinen erä oli aivan ponneton ja suoraan sanottuna surkea. Ensimmäisessä ja 

toisessa erässä oli vielä yritystä, Romsi totesi. 

Rovaniemellä Romsia ilahdutti joukkueen kuopuksen Taina Tihisen esitys. Tihinen pelasi kauden 

ensimmäisen ottelunsa ja muun muassa syötti kolmannessa ja neljännessä erässä neljä peräkkäistä 

ässää. Lentiksen parhaana ottelussa palkittiin kuitenkin Johanna Isometsä. 

Kajaania vastaan Sari Juotasniemi pystyi nostamaan lentisläisistä parhaiten ja kapteeni Mari 

Tuomaala teki pisteitä hyökkäyspäässä. Juotasniemi palkittiin ottelussa torniolaisten parhaana 

pelaajana. (TJ)  



Lentiksen naiset kahdesti 3-1 -lukemiin  

Rovaniemi/Tornio Tornion Lentis-88:n naiset voittivat lauantaina Rovaniemellä Woman Wolleyn 

2-joukkueen 3-1 ja hävisivät sunnuntaina kotonaan Kajaanin NMKY:lle samoin lukemin 2-sarjan 

otteluissa. 

- Meillä oli Rovaniemellä mukana vain kuusi pelaajaa, joten voittoon täytyy olla tyytyväinen. Sen 

sijaan tappio Kajaanille oli pettymys, sillä aamutreeneissä kaikki näytti vielä hyvältä, Lentiksen 

naisten valmentaja Antti Romsi tiivisti. 

Rovaniemellä erälukemat olivat 25-23, 19-25, 25-9 (!) ja 25-22 Lentikselle ja Putaan hallilla 

Kajaanin NMKY oli parempi 1-3 (24-26, 25-18, 20-25, 14-25). 

- Kajaania vastaan viimeinen erä oli aivan ponneton ja suoraan sanottuna surkea. Ensimmäisessä ja 

toisessa erässä oli vielä yritystä, Romsi totesi. 

Rovaniemellä Romsia ilahdutti joukkueen kuopuksen Taina Tihisen esitys. Tihinen pelasi kauden 

ensimmäisen ottelunsa ja muun muassa syötti kolmannessa ja neljännessä erässä neljä peräkkäistä 

ässää. Lentiksen parhaana ottelussa palkittiin kuitenkin Johanna Isometsä. 

Kajaania vastaan Sari Juotasniemi pystyi nostamaan lentisläisistä parhaiten ja kapteeni Mari 

Tuomaala teki pisteitä hyökkäyspäässä. Juotasniemi palkittiin ottelussa torniolaisten parhaana 

pelaajana. (TJ)  

Lentiksen naisille puhtaat voitot  

Jouni Valikainen 

Tornio 

Tornion Lentiksen naisjoukkueella oli pisteiden valossa täydellinen viikonvaihde. Lauantaina 

joukkue kaatoi 2-sarjassa vieraissa Kempeleen Lentopallon 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) ja 

sunnuntaina kotisalissaan Limingan Niittomiehet niin ikään 3-0 (25-8, 25-23, 25-15). 

Etenkin Kempeleen kaataminen oli valmentaja Antti Romsin mieleen. Toisessa erässä nousu 20-

10 -tappioasemasta katkaisi lopullisesti kempeleläisten selkärangan. Torniolaisten esitys oli kuluvan 

kauden parasta antia. 

- Koko avauskokoonpanomme pelasi sillä tasolla, mihin se parhaimmillaan pystyy. Etenkin Mari 

Tuomaalan hyökkäys- ja syöttöpeli oli kohdallaan, Romsi kehui. 

Liminka on heikko joukkue, joten se kaatui puolivaloillakin. 

- Vaihdoimme tähän otteluun pelipaikkoja. Nyt Johanna Isometsä pelasi hakkurina ja Sanna Alanko 

passarina. Pitää vielä miettiä, tuleeko muutoksesta pysyvä, Antti Romsi kertoi.  

 



Lentiksen naisilla helppo reissu Ouluun  

Oulu  

Lentis-88:n naiset ottivat selvän voiton lentopallon 2-sarjan ottelussa, kun kotijoukkue ONMKY 1 

kaatui puhtaasti lukemin 3-0 (25-14, 25-4, 25-17). 

Eränumerot kertovat selvää kieltä siitä, kumpi joukkue oli parempi. Varsinkin toinen erä on 

melkoinen harvinaisuus, että toinen joukkue ei saa kuin neljä pistettä, vaikka jokaisesta pelatusta 

pallosta tulee piste. 

- Kyllähän vastustajan joukkue on väärässä sarjassa. Toisessa erässä meiltä onnistui lähes kaikki ja 

vastustaja ei saanut yhtään palloa tapettua. Se oli meiltä virheetön erä, Lentiksen valmentaja Antti 

Romsi sanoi. 

Lentiksen joukkueesta parhaiten kentältä erottuivat passari Sanna Alanko ja torjunnoissa onnistunut 

Mia Nygård. 

- Alanko onnistui muutamassa jujussa ja ne katkaisivat lopulta kokonaan vastustajan selkärangan, 

Romsi totesi. 

Seuraavaksi torniolaiset kohtaavat Ouluunsuun Heiton kotiottelussa viikon kuluttua. 

- Siitä tulee taas aivan erilainen peli ja sitten jälleen nähdään missä tällä joukkueella mennään, 

Romsi mietiskeli. (JS)  

Lentiksen naisten peli uomissaan  

Tapani Juusola 

Tornio 

Tornion Lentis-88:n naiset ottivat neljännen peräkkäisen 3-0 -voiton 2-sarjassa. Tällä kertaa 

vastaantulijana Putaan hallilla oli Oulunsuun Heitto, joka kaatui erälukemin 25-21, 25-22, 25-20. 

Erät olivat tasaisia, mutta jossain vaiheessa kotijoukkue pääsi aina puristamaan ohi. 

- Pelisysteemi on saatu tutuksi ja olemme menneet tosi paljon eteenpäin kauden alusta. Pelaajat 

saavat kentältä itsestään paljon irti ja peli paranee jatkossa varmasti vielä enemmän. Hyvältä 

näyttää, myhäili Lentiksen naisten valmentaja Antti Romsi. 

Oulunsuun Heittoa vastaan torniolaisista paljon pisteitä teki tuttuun tapaan Mari Tuomaala. Sanna 

Huhtamäen ja Sari Juotasniemen puolustuspeli oli puolestaan kohdillaan. 

Lentis-88:n naisten pelaajaryhmä on edelleen suppea, mutta tehoja tuntuu löytyvän. Tänään 

sunnuntaina joukkue kohtaa Putaan hallilla Oulun NMKY:n 2-joukkueen, jossa pelaa seuran ns. 

ikänaiset. Lentis-88 nousi lauantain voittonsa ansiosta sarjakakkoseksi. Sunnuntain vastustaja 

puolestaan on sarjataulukossa yhdeksäntenä eli kolmanneksi viimeisenä kahdella voitolla. 



- Tarkoitus on, että voittoputki jatkuu. Katsotaan nyt millainen joukkue sieltä tulee vastaan. Meillä 

on joka tapauksessa käytettävissä kaikki pelaajat. Oulunsuun Heittoa vastaan meiltä puuttui Johanna 

Isometsä, Romsi mietiskeli tämänpäiväistä taistoa.  

Lentiksen naisten hyvä vire jatkuu  

Tapani Juusola 

Tornio 

Lentis-88:n naiset jatkavat miesten tapaan voittoputkessa. Sunnuntaina Putaan hallilla kaatui 

alkuvaikeuksien jälkeen Oulun NMKY:n 2-joukkue erin 3-1 (16-25, 25-18, 25-13, 25-9). 

Ensimmäisessä erässä kotijoukkue oli yllättäen altavastaajana ja hävisikin sen. Kun Lentiksen peli 

lähti kulkemaan, ei voittajasta ollut epäselvyyttä. Loppua kohden peli oli sen verran selvä, että 

torniolaiset pystyivät antamaan peliaikaa myös junioreille. 

- Ei ollut meiltä hyvä peli, vaikka voitettiinkin. Ensimmäisessä erässä ei onnistunut oikein mikään. 

Kaiken kaikkiaan pelit ovat kulkeneet viime aikoina hyvin. Vielä pitäisi saada enemmän varmuutta, 

sillä välillä peli ailahtelee, kommentoi Lentiksen yleispelaaja Sari Juotasniemi. 

Lentis-88 on ottanut 2-sarjassa jo viisi voittoa peräkkäin. Joukkue on sarjassa toisena kaksi pistettä 

kärkijoukkue Kajaanin NMKY:tä perässä, tosin ottelun enemmän pelanneena. 

- Neljän parhaan joukkoon tähdätään. Toisaalta, jos pääsisi kahden joukkoon, niin saisi 

pudotuspeleihin kotiedun. Kärkipaikalle pääseminen vaatisi sen, että Kajaani häviää meidän lisäksi 

myös jollekin muulle, Sari Juotasniemi laskeskeli sarja-asetelmia. 

Lentiksen naisten urakka jatkuu joulukuun puolella, jolloin vuorossa on kaksi vierasottelua.  

Lentiksen naiset kukistivat sarjajohtajan  

Mika Pihlajaniemi 

TORNIO 

Tornion Lentis -88:n naisjoukkue otti makean 3-2 (26-24,16-25,16-25,25-23,15-10) kotivoiton 2-

sarjaa johtavasta Utajärven Urheilijoista. Lentiksen valmentaja Antti Romsi ei ollut voitosta 

huolimatta kovinkaan tyytyväinen joukkueensa esitykseen. 

- Vastustaja oli kovin haavoittuvainen. Heidän materiaalinsa oli selvästi kapeampi kuin meillä joka 

lopulta oli ottelun ratkaisu. 

Lentis-88 esitteli uusvanhan pelaajan, kun Jenny Arhipoff palasi vanhaan seuraansa.  

- Jenny pelasi hyvän pelin kun ottaa huomioon että viime viikolla muljahti nilkka ja peli oli hänen 

ensimmäisensä tälle kaudelle. Samoin Heidi Rantavouti tekii viimeisessä erässä pari tärkeää 

torjuntaa, kiitteli Romsi.  

 



Lentiksen naiset yhä kärkikahinoissa  

Juha Lampela 

Tornio 

Tornion Lentis-88:n naisten 2-sarjan joukkue jatkaa tiiviisti lohkonsa kärkikahinoissa kukistettuaan 

sunnuntaina kotihallissaan Putaalla Kempeleen Lentopallon 3-1 (26-24, 25-23, 28-30, 25-21). 

Erälukemat kertovat tiukasta ottelusta, mutta helpommallakin kotijoukkue olisi paremmalla 

asenteella päässyt. 

- Ensin revittiin kaulaa vastustajaan ja sitten alettiin katselemaan. Itse me tämä ottelu tehtiin 

itsellemme turhan vaikeaksi, Lentiksen valmentaja Antti Romsi arvioi. 

Lentiksen vahvuus oli vastustajaan verrattuna tasaisuudessa. Kotijoukkue teki jälleen paljon pisteitä 

syötöistä, mutta toisaalta vastaanoton ajoittaisen onnahtelun myötä myös Kempele kartutti 

pistetiliään syöttöviivalta. 

- Meiltä Arhipoffin Jenny iski paljon pisteitä verkolla. Vastustajalla oli tehoja erityisesti 

keskihyökkäyksissä, Romsi totesi. 

Lentis havittelee pääsyä lohkon kahden parhaan joukkoon, joka toisi pudotuspeleihin 

kotikenttäedun. Tähän onkin hyvät mahdollisuudet, sillä neljällä viimeisellä kierroksella vastassa on 

sarjan häntäpään joukkueita.  

Lentiksen naisilla helppo ilta  

Liminka  
 

Tornion Lentiksen naisten 2-sarjan pelaajat tekivät sunnuntai-iltana pikavisiitin Liminkaan. Pisteet 

lähtivät Tornioon puhtaasti 3-0 (25-6, 25-17, 25-9). 

Lentiksen koko joukkue pelasi omalla tasollaan sarjan hännille juuttunutta Niittomiehiä vastaan. 

Kuten eräpisteet osoittavat, Lentis ei tehnyt montakaan virhettä. Hyökkäyspäässä Jenni Arhipoff löi 

eniten palloa liminkalaisten kenttään Johanna isometsän passeista. Isometsä pystyikin eksyttämään 

Limingan torjunnan aivan muualle, missä sen olisi pitänyt olla. 

Lentiksellä on takana yhdestätoista pelistä peräti kymmenen voittoa. 

- Ratkaisupelien lähestyessä joukkueen otteet näyttävät parantuvan. Limingassa kaikkien pelaajien 

otteet olivat pirteitä, joukkueen valmentaja Antti Romsi kertoi. 

Lentiksellä on jäljellä kolme sarjapeliä. Joukkue on noussut 2-sarjassa jo toiseksi Kajaanin jälkeen. 

Lentis pystynee pitämään kakkospaikkansa loppuun saakka eikä kohtaa ensimmäisessä play off -

pelissä sarjajohtajaa. (JV)  

 



Lentis-88:n naisilla helppo päiväpuhde  

Jari Stolt 

Tornio  

Tornion Lentis-88:n naiset pääsivät helpolla lentopallon 2-sarjan ottelussa, kun vastassa oli Oulun 

NMKY:n ykkösjoukkue. Torniolaiset latoivat nopeaan tahtiin taululle lukemat 3-0 (25-16, 25-11, 

25-10). 

Vain yhden pelin kauden aikana voittanut oululaisryhmä ei pysynyt Lentiksen mukana missään 

vaiheessa. 

Kotijoukkue pelasi tasaisesti ja kaikki yhdeksän pelaajaa pääsi näyttämään taitojaan kentällä. 

- Meillä on kaksi peliä jäljellä ja jos ne hoidamme kunnialla, niin voitamme runkosarjan ja saamme 

kotiedun pudotuspeleihin, valmentaja Antti Romsia tuurannut Reijo Huhtaniska laskeskeli.  

Lentis-88:n naisille jäälleen helppo voitto  

Oulu Tornion Lentis-88:n naiset ottivat jälleen voiton lentopallon 2-sarjan pohjoislohkon ottelussa, 

kun vieraspelissä kaatui Oulun NMKY+40 puhtaasti 3-0 (25-8, 25-21, 25-22). 

Ottelun voittajasta ei ollut missään vaiheessa epäselvyyttä, joten torniolaisten valmentajalla Antti 

Romsilla oli hyvät mahdollisuudet kokeiluihin. 

- Toisen erän puolessa välissä vaihdoin pelaajien pelipaikkoja aivan totaalisesti. Saipahan tytöt 

kokeilla, miltä tuntuu pelata toisen pelipaikalla. Samalla pelaajat joutuivat katsomaan laajemmin 

pelikenttää, Romsi laskeskeli. 

Avauserässä, kun Lentis pelasi vielä normaalikoostumuksessa Elina Rauhala syötti niin paljon 

pisteitä, ettei edes valmentaja pysynyt laskuissa mukana. 

- Ensi sunnuntaina on kotipelissä vastassa rovaniemeläinen WoWo ja se pitää voittaa, jotta 

varmistaisimme lohkovoiton, Romsi totesi. (JS)  

Lentiksen naiset lohkovoittoon  

Tapani Juusola 

Tornio 

Lentis-88:n naiset kaatoivat runkosarjan viimeisessä ottelussa rovaniemeläisen Woman Volleyn 2-

joukkueen puhtaasti 3-0 (25-21, 25-23, 25-13). Voiton myötä Lentis nousi myös lentopallon 2-

sarjan lohko ykkösen ykköseksi ohi Kajaanin NMKY:n. Viimeksi torniolaiset ovat hävinneet 

marraskuussa. 

- En tiedä onko peli kuosissa, mutta ainakin se on parempaa kuin vastustajilla. Tyytyväinen olen 

lohkovoittoon ja ehkä se oli vähän yllätys. Tässä viimeisessä runkosarjan ottelussa kaksi 

ensimmäistä erää olivat tasaisia, mutta viimeinen todella selvä. Sari Juotasniemi palkittiin meidän 

parhaana pelaajana, Lentiksen naisten valmentaja Antti Romsi jutteli. 



Lentis aloittaa nousukarsinnat kahden viikon päästä lohkonsa nelosta Utajärven Urheilijoita 

vastaan. Siitä kahden viikon päästä olisi lohkofinaali, jonka voittaja menee ratkaisevaan 

nousukarsintaotteluun 1-sarjaa ajatellen. 

- Tavoitteena on nousu ja se on aivan realistinen tavoite, Romsi totesi.  

Lentiksen naiset aloittivat voitolla  

Tapani Juusola 

Utajärvi 

Tornion Lentis-88:n naiset aloittivat 2-sarjan pudotuspelit vierasvoitolla. Utajärven Urheilijat joutui 

tunnustamaan torniottaret erin 1-3 (19-25, 5-25, 25-21, 23-25) paremmakseen. 

- Hankala peli. Ensimmäisessä erässä pystyimme pitämään vastustajan hyvin aisoissa. Viimeistä 

erää johdimme jo 24-19, mutta silti meni tiukaksi ja jouduin ottamaan tilanteessa 24-23 aikalisän, 

Lentis-88:n naisten valmentaja Antti Romsi huokaili. 

Ottelun toinen erä oli varsinainen kummajainen. Sitä kotijoukkue johti jo 23-16, kunnes kirjuri 

huomasi virheen pelaajavaihdon yhteydessä. UU:lla oli kentällä ollut alusta asti ns. väärä pelaaja. 

Hänen nimeään ei ollut aloituslipukkeessa, joka pitää ennen joka erän alkua luovuttaa tuomareille. 

Niinpä erää jatkettiin Lentiksen 0-16 -johdossa! 

Lentiksen sankari oli nuori keskipelaaja Elina Rauhala, joka pelasi kauden parhaimman pelinsä. 

Verkolla Rauhala oli aivan suvereeni. Hän myös tiputti ottelun viimeisen ja ratkaisevan pallon 

kenttään. 

- Voitimme 3-1, joten ei paljon paremmasta tilanteesta voi kotiotteluun lähteä, Romsi totesi 

vaikeasta pelistä huolimatta. 

Joukkueet kohtaavat toisensa uudelleen jo tänään sunnuntaina, jolloin ottelupari pelataan ratkaisuun 

saakka. Ottelu alkaa Putaan hallilla kello 14.00.  

Lentiksen naiset lohkofinaaliin  

UU kaatui toistamiseen 3-1, seuraavaksi vastassa KaNMKY  

Tapani Juusola 

Tornio 

Tornion Lentis-88:n naiset voittivat Utajärven Urheilijat toistamiseen 3-1 (25-20, 23-25, 25-18, 25-

20) ja etenivät 2-sarjan lohko ykkösen finaaliin Kajaanin NMKY:tä vastaan. Sen otteluparin voittaja 

kohtaa lohko kakkosen voittajan ja siinä otteluparissa onkin sitten panoksena nousu 1-sarjaan ensi 

kaudeksi. 

Sunnuntain ottelu UU:ta vastaan Putaan hallilla oli samantapainen kuin ensimmäinen kohtaaminen 

lauantaina Utajärvellä. 

- Pelaajamme pelasivat edelleen vähän löysästi. Pudotuspeli-asennetta ei vielä ole löytynyt, Lentis-

88:n naisten valmentaja Antti Romsi näki. 



Arhipoffin tehot kohdallaan 

Torniolaiset tekivät syötöistä paljon pisteitä ja etenkin Jenny Arhipoff oli pelipäällä. Hän teki 

melkein puolet joukkueensa pisteistä eli hyökkäysteho oli naisella kohdallaan. Heidi Rantavuoti 

puolestaan syötti tosi paljon pitkiä putkia, joista pisteitä sateli. 

- UU oli meille paha vastus jo runkosarjassa. Kotona voitimme, mutta vieraissa hävisimme 2-3. 

UU:n peli pyörii pitkälti yhden pelaajan eli Kristiina Aitan ympärillä, Romsi kertoi. 

Pudotuksissa Lentis kuitenkin hoiteli UU:n sekä vieraissa että kotona ja lohkofinaali Kajaanin 

NMKY:tä on edessä. 

Kovaa treeniä 

- Kovan treenin kautta lähdemme hakemaan vähän parempaa peliä siihen otteluun, Romsi painotti. 

Kajaanin NMKY sijoittui runkosarjassa Lentiksen jälkeen toiseksi. Se voitti Lentiksen Torniossa, 

mutta hävisi kotonaan. Pudotuksissa KaNMKY pudotti Oulunsuun Heiton voittamalla kotona 3-1 ja 

vieraissa 3-2. 

Lauantaina Lentiksen naiset matkustavat Kajaaniin ja sunnuntaina ottelupari pelataan loppuun 

saakka Putaan hallilla.  

 

 

Kuva: Pauli Järvinen  

Tornion Lentiksen naisten vastaanottopeli toimi Utajärven Urheilijoita vastaan. Varsinkin Jenny Arhipoff (10) oli 

pelipäällä 

 

 



Lentiksen naisille niukka tappio  

Mikko Korhonen 

Kajaani 

Hymy oli herkässä lauantaina Kajaanin NMKY:llä, kun se kaatoi lentopallon kakkossarjan 

pudotuspeleissä Tornion Lentis-88:n tiukin mahdollisimmin erälukemin 3-2 (25-21, 25-16, 21-25, 

19-25, 15-13). Voiton myötä kajaanilaisilla on tänään kaksi mahdollisuutta selvittää tiensä 

eteenpäin matkalla Ykkössarjaan. Kaksi mahdollisuutta siksi, että mikäli KaNMKY häviää 

Torniossa, pelaavat joukkueet yhden erän 15 pisteeseen. Erän voittaja jatkaa taisteluaan noususta ja 

häviäjällä alkaa kesäloma. 

Namikan naisille tällä kaudella tyypillistä kotikenttäjännityksestä ei ollut tietoakaan ottelun 

kahdessa ensimmäisessä erässä. Joukkue peittosi vastustajansa jokaisella osa-alueella ja tuloksena 

oli kaksi helpohkoa erävoittoa. Suurimmat vaikeudet vierasjoukkue Torniolla oli puolustuspelissä, 

eikä joukkue kyennyt torjumaan kotijoukkueen hyökkäyksiä. 

- Kaksi ensimmäistä erää oli meiltä loistavaa peliä, riisuttiin vastustaja sen aseista, selvitti 

kajaanilaisten valmentaja Lassi-Pekka Väisänen, joka myönsi jännittäneen uransa ensimmäistä 

ottelua naisten valmentajana. 

Ottelun kolmas ja neljäs erä kuljettiin vahvasti torniolaisten komennossa. Väisäsen mukaan 

kotijoukkueen pelin taso ei heilahtanut huonompaan suuntaan, vaan kunnia vierailijoiden 

erävoitoista kuului heille itselleen.  

- Vastustaja paransi syöttöpeliään ja lisäksi he alkoivat hyökätä verkolta hanakammin, arvioi 

Väisänen.  

Tornion valmentajan Antti Romsin mukaan joukkueen kolmannen ja neljännen erän voitot 

selittyivät joukkueen kipsin murtumisella. 

Ottelun ratkaisevaan viidenteen erään joukkueet palasivat samoihin lähtöasemiin kuin ottelun 

alkupuoliskolla. Tornion syöttöpeli alkoi jälleen ailahdella ja kotijoukkue iski palloa kenttään 

vapautuneesti. Kajaanilaisten voitonjuhlat pääsivät valloilleen kolmannen ottelupallon jälkeen Jenni 

Matalamäen toimittaessa pallon viimeisen kerran torniolaisten kenttään.  

Ottelun jälkeen Tornion Romsi ei ollut lainkaan tyytyväinen omiensa esitykseen. Romsin mukaan 

joukkueiden ensimmäinen kohtaaminen ratkesi Tornion luokattomaan puolustuspeliin. Romsi 

uskoo, että tänään kotikentällä nähdään aivan eri joukkue, kuin lauantaina Kajaanissa. 

”Asenne on oltava aivan erilainen, mikäli mielii voittaa. Onneksi saamme uusia pelaajia mukaan”, 

kommentoi Romsi, jolla oli lauantaina käytössään vain yksi vaihtopelaaja. 

Kotijoukkueen parhaana pelaajana palkittiin Hannatuulia Hämäläinen, jonka kädestä lähtivät ottelun 

kovimmat iskulyönnit. Vieraiden parasta peliä puolestaan esitti Johanna Isometsä, jonka ovelien 

jujutuksien edessä kajaanilaiset olivat välillä ihmeissään.  

 



Lentiksen naiset karsintaan  

Tapani Juusola 

Tornio 

Lentis-88:n naiset jatkavat 1-sarjan karsintaan. Joukkue löi 2-sarjan lohkofinaalissa Kajaanin 

NMKY:n lisäerän jälkeen. Lauantaina Kajaanissa NMKY voitti 3-2, mutta Putaalla Lentis-88 oli 

parempi 3-0 (25-23, 25-11, 25-19). Koska voitot olivat tasan, pelattiin Torniossa suoraan lisäerä ja 

sen Lentis vei 25-16. 

- Meillä oli samat pelaajat kuin lauantain pelissä (ainoastaan Heidi Rantavuoti uutena), mutta 

asenne aivan eri ja tässä on tulos. Tehtiin niitä asioita mitä osataan ja onnistuttiin, iloitsi Lentis-88:n 

valmentaja Antti Romsi. 

1-sarjan karsinta pelataan samalla systeemillä. Lentis aloittaa ensi lauantaina vieraissa ja 

sunnuntaina on sitten ratkaisuottelu kotona Putaan hallilla. Vastaan asettuu Kurikan Ryhti, joka 

voitti Vaasan Vasaman 2-joukkueen myöskin lisäerän jälkeen. Vaasassa Ryhti oli hävinnyt 0-3, 

mutta voitti kotonaan 3-1 ja sitten päälle ratkaisevan lisäerän. 

- En tiedä yhtään tulevasta vastustajasta, mutta kyllä mahdollisuuksia varmaan on. Samanlainen 

esitys kuin nyt KaNMKY:tä vastaan, niin saa olla aika kova joukkue joka meidät voittaa, Romsi 

mietiskeli. 

Sarjanousu realistista 

Varsinaisessa ottelussa Lentis-88 oli tiukoilla vain avauserässä. Jatkoerä alkoi kuitenkin hermoillen, 

sillä vieraat pääsivät välillä 2-3 pisteen johtoon. Tasaisesti edettiin aina tilanteeseen 14-14. 

Tilanteessa 17-15 Lentikseltä syöttövuoroon astui ottelun hahmo Jenny Arhipoff, jonka 

syöttövuorolla kotijoukkue repäisi ratkaisun 23-15. Ottelun viimeisen pisteen kunnian sai lyödä 

joukkueen kapteeni Mari Tuomaala. 

- Ensimmäinen erässä oli vähän vaikeaa, mutta sitten ei ollut hälyttävää hermoilua tai vaikeuksia. 

Toinen ja kolmas erä olivat tosi vapautunutta peliä, Romsi totesi. 

Lentis-88:n parhaana pelaajana palkittiin passari Johanna Isometsä, mutta todella tulessa oli myös 

Arhipoff. Hakkuri teki ratkaisuerässä kahdeksan pistettä ja koko ottelussa 21 ja vain kuusi virhettä. 

Myös kokenut Sari Juotasniemi oli pelipäällä 18 pisteellä ja pelkästään kahdella virheellä. Mutta 

kaiken kaikkiaan koko torniolaisjoukkueen peli pyöri hyvin. Vieraiden parhaana palkittiin 

Lentiksen kasvatti Hannatuulia Hämäläinen. 

- Ensi viikonloppuna näytetään mitä osataan ja on realistista odottaa sarjanousua tällaisilla 

esityksillä, Romsi uskoo.  

 



 
Lentis-88:n Sari Juotasniemi (etualalla) tuulettaa voittoa. Riemuun yhtyy Heidi Rantavuoti. Taustalla ottelun hahmo 

Jenny Arhipoff. 

  

Lentis-88:n naisten nousu sinettiä vailla  

  

Kurikan Ryhti oli pettymys valmentaja Romsille  

Jari Stolt 

Tornio 

Vaikka Lentis-88:n naiset hermoilivatkin kahden ensimmäisen erän alussa, silti joukkue otti voiton 

lentopallon 1-sarjan nousukarsinnoissa. Vastustajana ollut Kurikan Ryhti ei pystynyt haastamaan 

torniolaisia, vaan voitto kirjattiin kotijoukkueelle lukemin 3-0 (25-18, 25-14, 25-18). 

Ottelun alku oli tasainen ja Lentiksen valmentaja Antti Romsi joutui 5-6 -tappioasemassa 

turvautumaan aikalisään. Pieni puhuttelu naisille auttoi, sillä kotijoukkueen peli parani selvästi ja 

joukkue eteni erävoittoon. 

- Kyllähän tämä ottelu oli meiltä surkea esitys. Melkein kaikilla oli asennevamma, Romsi jyrisi 

yllättäen voitetun pelin jälkeen. 

Toisen erän alku oli yhtä vaikea kuin avauseränkin, mutta kolmannessa erässä kotijoukkue meni 

heti alusta saakka omia menojaan. 

Kotijoukkue oli varautunut kovaan taistoon, mutta Kurikan Ryhti olikin yllättävän heikko vastus. 

Kurikan ryhmä oli tosi nuori, sillä seitsemästä mukana olleesta pelaajasta peräti kuusi oli alle 20-



vuotiaita - nuorimmat jopa 15-vuotiaita. 

- Olihan tasoero aivan selkeä ja se tuli täytenä yllätyksenä. Katsomossa oli kerrankin porukkaa ja 

meteliä, joten olisi odottanut, että pelaajamme antaisi kaikkensa, Romsi ihmetteli. 

- Laitahyökkääjämme Jenny Arkipoff oli kuitenkin omalla tasollaan ja hän tekikin ottelussa 18 

pistettä, Romsi sanoi. 

Ensi lauantaina joukkueet kohtaavat toistamiseen ja jos Lentis ottaa voiton, se nousee ensi kaudeksi 

1-sarjaan. 

- Paljon pitää vastustajan peli parantua, jotta meidän nousuhaaveet tyrehtyisivät. Toivottavasti 

pelaamme siellä kauden viimeisen ottelun ja hyvällä asenteella. Aina ei tarvitse pelata vastustajan 

mukaan, Romsi totesi. 

Jos Lentis häviää lauantaina pelataan sunnuntaina ratkaiseva kolmas ottelu Torniossa Putaan 

hallissa.  

 

Lentiksen naiset nousivat 1-sarjaan  

Tapani Juusola 

Kurikka 

Lentis-88:n naiset juhlivat sarjanousua, kun Kurikan Ryhti antautui kotisalissaan erin 1-3 (27-25, 

19-25, 15-25, 19-25). Viikko sitten kotona Lentis voitti Ryhdin puhtaasti 3-0 ja voitto Kurikassa 

varmisti nousun 1-sarjaan ensi kaudeksi. 

- Aivan järjettömän mahtavalta nousu tuntuu, Lentis-88:n naisten valmentaja Antti Romsi hehkutti 

ja pelaajat yhtyivät huutoon taustalla. 

Ryhti oli Torniossa vastaantulija, mutta aloitti kotiottelun taistellen ja vei ensi erän jatkopallojen 

jälkeen. Sen jälkeen ei ollut epäilystäkään siitä kumpi kentällä oli se parempi joukkue. Seuraavassa 

kolmessa erässä kotijoukkueella ei ollut juurikaan sanansijaa. 

- Tämä oli meiltä tosi hyvä peli. Alku pikkuisen kangerteli, mutta sen jälkeen esitimme hienoa 

peliä. Kaikki pelaajat pelasivat tosi hyvin, Romsi kehui joukkuettaan. 

Ensi kaudella Tornion Lentis-88:lla on siis sekä mies- että naisjoukkue lentopalloilun 1-sarjassa. 

Tulevasta kaudesta naisten valmentaja Antti Romsi ei halunnut vielä puhua. 

- Katsotaan nyt tämä ilta ensin. Kyllä tämä nousu on vähän varmaan juhlimisen paikka. 

Romsi piiskasi Lentiksen naiset tällä kaudella melkoiseen vireeseen, sillä alkukauden jälkeen 

joukkue oli pitkään voittamaton. Pudotuspeli Kajaanissa katkaisi tuon pitkän putken, mutta sekään 

ei estänyt torniolaisten jyräämistä sarjaporrasta ylemmäksi. 

Jatkaako Romsi sitten myös ensi kaudella 1-sarjassa pelaavan naisjoukkueen valmentajana? 



- Se on seuran asia, mies tyytyi juhlahumussa toteamaan. 

Lentis-88:n nousijajoukkue 2006-2007: Heidi Rantavuoti, Sanna Huhtaniska, Mari Tuomaala 

(kapteeni), Sari Juotasniemi, Sanna Alanko, Taina Tihinen, Elina Rauhala, Sallariina Sieppi, 

Johanna Isometsä, Jenny Arhipoff ja Mia Nygård. Valmentajat: Antti Romsi ja Reijo Huhtaniska.  

 
Kuva: Katja Lehto  

Lentis-88:n naiset juhlivat sarjanousua Kurikassa. 

 

 

 

  


