
PORIN HYVIKSEN SALIBANDYJOUKKUE NAPPASI PRONSSIA 

MTKL:N MESTARUUSTURNAUKSESTA TAMPEREELTA 

 

Mielenterveyden keskusliiton Mestaruusturnauksessa 

lauantaina 26. toukokuuta 2018 tunnelma oli korkealla 

jo menomatkalla bussissa. Mukana oli Porin Hyviksen 

11-jäseninen salibandyjoukkue ja useita kannustus-

joukkoihin kuuluneita.  

Kohti Tamperetta lähdettiin innokkaina voiton kiilto sil-

missä. Bussissa muiden muassa rupateltiin iloisesti ja 

ideoitiin yhdessä joukkueen aasi-maskotille nimi ja kas-

tettiin hänet Juuliaksi.  

Sählyturnaus, järjestyksessään 18, pidettiin tänä 

vuonna hienoissa puitteissa: komeassa ja uudessa hal-

lissa Kauppi Sport Centerissä Tampereella.  

Ensimmäinen kiihkeäotteinen peli oli Team Raahea vas-

taan ja se päättyi tasalukemaan 1-1. Juha Lahti, Porin 

Hyviksen sählyryhmän vetäjä, teki joukkueen ensim-

mäisen maalin. Toinen ottelu Kajausta vastaan oli kovaa 

peliä, jossa joukkueemme puski 3-5 alivoimalla voitto-

numerot 3-1 kangasalalaisilta.  

Kentän laidalta kuului kovaa kannustusta. Meillä oli 

oma väsymätön, pikku cheerleaderimme Sonja, torven-

soittaja-Tapsa, tamburiinilla tahtia löi Mia, kovat kan-

nustushuudot ja -laulut. Maskotti-aasi Juulia oli ensi 

kertaa turnauksessa mukana ja tutustui toiseen mas-

kottiin: Oriveden sähläreiden Simo-nalleen.  

Kokonaistunnelma hallilla oli sellainen, että kaikilla, 

sekä pelaajilla että kannustajilla, oli jännittynyt olotila, 

mutta mieli korkealla.  

”Hyvä meininki”, kiteytti Antti katsomosta. 

Peleissä tamburiinilla tahtia lyönyt Mia kehui, että väli-

ajalla ruoat seisovasta pöydästä olivat hyvät ja muuten-

kin fiilikset koko turnauksesta ovat hyvät.  

Kolmas peli oli Tampereen Koti-Pesää vastaan. Vastassa 

oli tosi vahva vastustaja. Peli päättyi jännittävään 3-3 

tasatilanteeseen.  

Neljäs peli oli erittäin voittoisa. Team Metso Mäntästä 

lyötiin kovalla lukemalla 0-10.  

Viides peli olikin sitten pronssipeli Oriveden sähläreitä 

vastaan. Peli oli tasaista, mutta, voittolukemiksi joukku-

eemme rökitti pinkkipaidat urheasti lukemin 4-3. Jatko-

ajan ratkaisevan maalin teki Juha Lahti, jonka kokonais-

maalisaldo koko turnauksessa oli yhteensä yhdeksän 

maalia.  

Pronssimitalit kapsahtivat Porin Hyviksen salibandy-

joukkuelaisten kaulaan, komea pokaali saatiin, kannus-

tajat saivat oman mitalinsa kovasta kannustamisesta ja 

joukkuekuvassa oli koko Porin Hyviksen jo toisena 

vuonna peräkkäin pronssia voittaneiden helppo hy-

myillä. Paluubussissa kannustajat äänestivät parhaim-

maksi pelaajaksi maalivahti-Juhanin, joka päästi vähiten 

maaleja läpi kuin kukaan muu maalivahti koko turnauk-

sessa. 

Kapteeni Jan kiteytti tunnelmat: ”Hieno turnaus, jonka 

taso oli kovempi kuin edellisinä vuosin. Joukkue oli tänä 

vuonna todella hyvä ja laadukas. Ensi vuonna haemme 

kultaa!” 

Ohjaaja Teemu piti paluubussissa puheen, jossa hän 

kiitteli vuolaasti koko joukkuetta muiden muassa kak-

koskentän joustavuudesta ja siitä, ettei joukkue hävin-

nyt ainuttakaan peliä koko turnauksessa. Joukku-

eemme menestykseen myös tyytyväisen johtajana 

toimi toiminnanjohtaja Pia Vahekoski.   

Mitalikahvit juotiin seuraavana maanantaina Hyvik-

sellä, jossa oli ainakin kolmea eri sorttia kahvia ja kaksi 

mies ja kitara kokoonpanoa eli Make Tommila sekä 

Sauli esiintyivät.  

 

Teksti: Kati Harmaala 

 

 


