JKKI35 SM-kisat 7.-9.9 Helsinki Tali
Lohkoarvonta
9.8. napsahti sähköpostiin odotettu viesti. Tänä vuonna Helsingin Talissa pidettävien KKI35 SM-kisojen
viimeisetkin karsintapelit oli saatu päätökseen ja alkulohkot arvottua. Gnistanin kanssa samaan D-lohkoon
oli arvottu Jyrkkälän Tykit, Turun lahja Suomen ikämiesfutikselle riveissään mm. Inter-ikoni Henri Lehtonen
ja ex. maajoukkuemaalivahti M. Bahne, Team Vanpa – monivuotinen kisakävijä – mukanaan mm.
Oulunkyläläisyleisölle tuttu Jami Pelli, Pasi Solehmainen ja muutama muu pitkän linjan PK-seudun
jalkapalloikoni ja ensimmäistä kertaa ikämieslopputurnauksessa esiintyvä LPS/Kuninkaat. Jatkopaikka
tehtävissä, mutta vaatii venymistä, ajattelin ja jatkoin työasioiden parissa.
Kisaviikko
Gnistanin kisakokoonpanon kasaaminen oli aloitettu hyvissä ajoin, kun viime vuoden Turun SM-kisoissa
Keltaiset olivat varmistaneet kuluvan vuoden kisapaikkansa sijoittuen tuolloin 16 joukkueen turnauksessa
kahdeksan parhaan joukkoon. Viikkoa ennen kisoja kokoonpanon osalta näytti hyvälle, kun peräti 26
Gnistan pelimiestä oli ilmoittanut valmiutensa turnaukseen. Muutamaa päivää ennen starttia joukkue koki
kuitenkin vielä merkittävän vahvistumisen, kun Gnistanin edustusjoukkueen vastuukaksikko A. Uusitalo ja
P.Haapimaa liittyivät mukaan kisakokoonpanoon. Rosterista löytyi leveyttä, pituutta, ’nuoruutta’,
kokemusta ja järkyttävä määrä isoja G-sydämiä, joten managerin keltaisten lasien läpi kaikki näytti varsin
hyvälle…
…ainakin siihen asti kun 16 joukkueen lopulliset kisakokoonpanot alkoivat tippumaan Palloliiton virallisille
kisasivuille. Turun HotLips avauskokoonpanollinen vielä muutama vuosi sitten kakkosdivarissa pelanneita
kovan luokan pelimanneja. Oulun Tervarit – sama homma höystettynä kovan luokan Balkanin pojilla. MIFK
– järisyttävä, vajaa avauskokoonpanollinen 80-luvulla syntyneitä vielä aivan viime vuosiin liigassa pelanneita
ihan oikeita pelimiehiä. Toki viime vuoden kestomenestyjiä Kiffeniä ja Real Kokkolaa unohtamatta. Tänä
vuonna turnauksen taso tuntui olevan kovempi kuin koskaan aikaisemmin. Omilla ikävuosilla ei näihin
tuntemuksiin voinut olla vaikutusta… luulisin.

Perjantai 7.9.
Viikon aikana muutama huonosti nukuttu yö ei tuntunut missään, kun aamu valkeni ensimmäisenä
kisapäivänä aurinkoisena. Edellisenä päivänä joukkueelle liveksi laitetut avauspäivän otteluiden
kokoonpanot herättivät edelleen luottamusta ja kisoja varten uudet erikoistilannekuviot pelikirjaan
piirrettynä oli aika suunnata auton nokka kohti Talia ja ensimmäistä kisapäivää. Talissa vastassa odotti jo
mukava kisapöhinä, kun ensimmäiset alkulohkojen pelit olivat pyörähtäneet käyntiin ja
ulkopaikkakuntalaisten joukkueiden fanit olivat heittäytyneet kisahuumaan mukaan alusta pitäen täysillä.
Kopista löytyi myös ensimmäiset intoa puhkuvat G-miehet, joten fiilikset vuoden kohokohdan startille eivät
olisi paljon paremmat voineet olla.
KKI SM-kisat pelataan vuosittain elo-/syyskuussa 16 joukkueen voimin, jotka on sijoitettu neljään
alkulohkoon. Alkulohkojen jälkeen jatkoon etenevät kunkin lohkon kaksi parasta ja nämä kahdeksan
ratkovat mestaruuden normaalin pudotuspelikaavion mukaisesti. Sunnuntain finaaleissa pelaavat joukkueet
tulevat pelanneeksi kolmen vuorokauden aikana kuusi ottelu, joka näillä ikävuosilla ei ole mikään aivan
pieni ottelumäärä.

Jyty – Gnistan pe 7.9 klo 14:15 Tali N 2 ( 1-0)
Turnauspelaamisessa ensimmäisen pelin merkitystä ei voi olla korostamatta liikaa. Käytännössä tätä peliä ei
saa hävitä, koska se näyttää suuntaa koko kisoille ja vain äärimmäisen harvoin (Gnistan ikämieshistoriassa
tuskin koskaan) on jatkopeleihin noustu, jos ensimmäinen peli on hävitty. Jyty tiedettiin Lehtosen veljesten
johdolla vahvaksi vastukseksi, mutta peruuttelemaan ei voinut lähteä – koska tämä ei ole muutamaan
vuoteen ollut Gnistan ikämiehissä tapana, eikä omasta pelitavasta turnauksen ensimmäisen pelin kohdalla
sovi luopua olkoon vastassa kuka tahansa.
Alkuvihellys, pallo JyTy:n päätyyn, jossa se myös ensimmäiset 15-20 minuuttia pysyi. Äänekkäästi
alkulämmitelleet turkulaiset olivat ihmeissään keltapaitojen vyöryttäessä vuoroin hyökkäyksiä oikealta ja
vuoroin vasemmalta. Ensimmäisen 20min aikana tuloksena kaksi käsittämätöntä keltapaitojen hylättyä
maalia ja tunnelma heti alusta alkaen katossa – kuten pitääkin.
Vaikka Gnistan painostus ”tulosta” tuottikin, niin viralliset tilastot eivät kuitenkaan kaunistuneet ja niin kuin
näissä tilanteissa yleensä käy – niin näissä tilanteissa myös käy. JyTyn nopea vastahyökkäys laidalta, koko
Gnistan puolustuslinja täysin unessa, keskitys maalille ja JyTy – ei niin ansaitusti – 1-0 johtoon. Vieläkin
ihmetyttää, miten kahdella kosketuksella laidan kautta pelataan kaksi laitapakkia ja molemmat topparit
noin kahville… ai saakeli…
Toisella puoliskolla ottelun tempo pysyi edelleen erittäin kovalla tasolla, mutta tilanteet ja pallonhallinta
tasoittuivat myös JyTyn saadessa läpi vaarallisia hyökkäyksiä. Viimeisellä minuutilla keltaisten lasien läpi
katsottuna jätettiin vielä viheltämättä Gnistan-rankkari, kun Mikkoa vedettiin takaapäin sukille
kuudentoista sisällä, mutta tätä ei tuomarilla ollut kanttia viheltää. Pisteet avausottelusta turkulaisille
lukemin 1-0.
Se mitä ei missään nimessä saanut tapahtua – oli juuri tapahtunut. Seuraavan pelin alkuun alle kolme
tuntia…
Gnistan – Team Vanpa pe 7.9 klo 18:15 Tali N 3 2-1 (Samppa, Miikka)
JyTy pelin jälkeen tapahtui varmasti elämäni nopein nollaus ja katse kääntyi alkusarjan toiseen otteluun,
jossa vastaan astelisi Team Vanpa. Vanpa oli ensimmäisessä ottelussaan hävinnyt LPS-Kuninkaille lukemin
3-5, vaikka Kunkkujen maalivahti oli saatujen tietojen mukaan lentänyt ulos punaisella jo pelin
alkuvaiheessa. Maaleja Vanpan verkkoon saataisiin siis varmasti tehtyä, kunhan omassa päässä ei
hölmöiltäisi.
Ottelu käyntiin huomattavasti rauhallisemmalla tempolla kuin avausmatsi Jytyä vastaan ja pallonhallinta
selkeästi keltapaidoilla. Ensimmäinen puoliaika 1-0 maalintekijänä Samppa. Maalipaikkoja oli kuitenkin ollut
kolmeen/neljään lisäosumaan, joiden missaaminen harmitti, koska ilman keltaisiakin laseja ottelu olisi
pitänyt ’tappaa’ jo ensimmäisellä puoliskolla ja pelailla toinen puoliaika rauhassa loppuun. Toisaalta tähän
turnaustarinaan ei moinen varmistelu sovi. Ja kun toista puoliaikaa oli pelattu reilu 15min, omassa päässä ei
olla hereillä – kaveri yksin läpi ja hallittu nosto Jussin yli. Tilanne 1-1 ja managerilla tunteet pinnassa. Ko.
tulos tietäisi auttamattomasti sitä, että turnaus olisi päättymässä jo alkulohkoon…
Onneksi vastuuta otetaan, kun sitä tarjotaan. Tällä kertaa vastuunkantaja toimi Tuomas joka teki oikean
pakin laidalta erinomaisen nousun ja sai syötettyä vapaana olleelle Miikalle joka pamautti keltapaidat 2-1
johtoon. Tämä jäi myös ottelun lopputulokseksi. Hengissä oltiin ja Vanpa ulkona kisoista. Kipinä ei sammu,
vaikka välillä sammaltaa.

Lauantai 8.9
Gnistan – LPS/Kuninkaat la 8.9 klo 12:15 Tali N 1 (1-0 Jippo)
Kello 8:00 aamupuurot edessä ja eilen illalla julkaistu alkulohkon viimeisen kamppailun kokoonpano nenän
edessä. Vaikka ensimmäisestä kisapäivästä oli fyysisesti selvitty ilman suurempia murheita, alkoi pari peliä
uudella (nurmi)alustalla vääjäämättä antaa merkkejä siitä, miksi näissä turnauksissa oikeasti tarvitaan se
+25 ukkoa jos vielä sunnuntaina halutaan olla mukana kisaamassa. Onneksi rosteri oli tänä vuonna erittäin
leveä ja LPS/Kuninkaat peliin saatiin nimettyä erittäin vahva kokoonpano, johon saatiin vielä tuoreitakin
jalkoja mukaan herroilta jotka eivät ensimmäisenä päivänä vielä olleet päässeet viheriölle.
Ennakkoon oli tiedossa, että vastustaja pelaa divaritaustastaan johtuen hyvin yhteen ja erittäin fyysistä
peliä. Ottelun jälkeen tästä ei edelleenkään ollut epäselvyyttä, kun peräti neljä Gnistan-peluria jätti
erinäisten vammojen takia ottelun kesken…. Pahimpana menetyksenä Antti U:n viime minuuteilla tullut
polvivamma joka näytti kohtalokkaalta. Tärkein kuitenkin, eli pakkovoitto saatiin kammettua Jipon
tekemällä maalilla ja Gnistan alkusarjasta puolivälieriin kahdella voitolla.
Se minkä ei pitänyt olla mahdollista oli tehty mahdolliseksi ja tässä vaiheessa joukkue alkoi oikeasti
näyttämään olevansa enemmän kuin yksilöidensä summa. Viitteitä tulevasta alkoi näkymään.
Samaan aikaan kun keltapaidat taistelivat yhden koko turnauksen vaikeimmista peleistään, pelattiin Clohkossa merkityksetön MPS-Terwarit peli, jonka seurauksena Gnistanin puolivälierävastustajaksi asettui
vanha tuttu MPS.
Aikaan puolivälierään alle 4h….

Puolivälierä MPS – Gnistan la 8.9 klo 17:15 Tali N 1 (0-1 Miikka)
Kuuma oli ja tankata piti. Kotiin ei pelien välissä auttanut lähteä, vaan valmiiseen pöytään piti päästä ja
arvoisillemme ikämiespelureille lounaspaikaksi valikoitui Talin Golf-klubi, joka iloksemme tarjoili myös
lauantai-lounasta. Myös JyTyn joukkue oli löytänyt tiensä samojen antimien äärelle ja lounaan yhteydessä
saimme Jytyläisiltä kunnioittavia kiitoksia alkusarjan kohtaamisesta joiden viesti oli, että olisimme
ansainneet enemmän. Taisipa toinen Lehtosen veljeksistä todeta, että 9:stä jäljellä olevasta elämästä
Gnistania vastaan oli käytetty jo alkusarjan kohtaamisessa kuusi. Kissaihmisiä, Turkulaishuumoria, tms.
oletin ja keskityin lounastamiseen ja tulevaan puolivälierään…
Kunkkuja vastaan pelattu viimeinen alkusarjan peli oli verottanut keltapaitojen rivejä sen verran, että
välierään MPS:aa vastaan 18 pelaajan nimeäminen kokoonpanoon meni jo haasteelliseksi, mutta onnistui
lopulta, kun Suomen nopeimman polvioperaation läpikäynyt Antti U ilmoitti n. 30min ennen ottelun alkua
että tämä turnaus katsotaan loppuun saakka ja mies raivasi tiensä kokoonpanoon ja ottelun avainpelaajaksi
polvi vahvasti lääkittynä. Ikämiesfutista kaikessa komeudessaan.
Ottelu Malmilaisia vastaan oli varsinkin ensimmäisen puoliajan osalta aikamoista kävelyä, joka tässä
vaiheessa kyllä sopi myös Gnistan-herroille erittäin fyysisen LPS pelin jälkeen. Voi hyvin olla, että
kovemmassa temmossa Malmin selkeästi nuorempi joukkue olisi juossut Gnisulta jalat alta, mutta nyt ei
tätä tarvinnut pelätä. Kun Jyrki nollasi muutaman vastustajan vaarallisen hyökkäyksen alkoi pallon hallinta
kääntyä loppua kohden yhä enenevässä määrin Gnistanille. Lopulta Gnistanin taitava keskikenttä pelasi
pallon laitaan Jimille, joka pääsi keskittämään maata pitkin takatolpalle nousseelle Miikalle, jolla oli helppo
työ painaa pallo hallitusti maalin kattoon. Loppulukemat 1-0 Gnisulle ja historian kirjat kirjoitettu uusiksi.
Gnistan välieriin ja pelaamaan ensimmäistä kertaa historiansa aikana mitaleista.

Koska saavutus oli merkittävä tuli se toki huomioida. Yksi lauantai-illan saunakalja joukkueen kesken Talin
paikallisessa, jonka jälkeen valmistautumaan finaalipäivään.
Välieräparit Kiffen – Gnistan ja Tervarit – JyTy.
Sunnuntai 9.9.
Välierä FC Kiffen – Gnistan su 9.9. klo 10:00 Tali N 1 (0-0)
Sunnuntai ja kello soimassa 6:30. Jossakin toisessa yhteydessä olisi saattanut harmittaa, mutta ei tänään.
Tänään pelattaisiin mitaleista. Ei jokapäiväistä touhua keskiverto Gnistan-ikämiehelle – kysykää vaikka
Heikki Laaksolta tai Risto Murrolta. Tapahtuu kuulemma kerran qvartaalissa yksikön ollessa vuosisata 😉.
Finaalipäivän otteluihin päästiin kokoonpanon puolesta edelleen oikeastaan erittäin hyvästä tilanteesta,
kun käytössä aamun ensimmäiseen otteluun oli jopa 22 jätkää, eikä 18 jätkän nimeäminen tuottanut
ongelmia.
Vastustajana Kiffen saattoi tässä vaiheessa olla se kaikkein sopivin. Vaikka viimeisten vuosien aikana ei
kymmenistä peleistä Mustia hurmureita vastaan ole kovin montaa kertaa kolmen pisteen kera
päätösvihellyksen jälkeen kävelty kentältä ulos, olin tänään varsin luottavainen. Tämän vuotinen Gnistan 35 joukkue oli kahden ensimmäisen päivän aikana esittänyt sellaisia otteita mitä en muista hetkeen kentällä
nähneeni.
Ottelu Kiffeniä vastaan oli kahden taitavan ja hienon joukkueen kamppailua. Pelin tempo pysyi kolmanteen
pelipäivään nähden varsin hyvänä, mutta erittäin tarkkana. Selkeästi molemmilla joukkueilla oli hyvin
nukuttu yö takana ja pääkopat toimivat pelureilla sen verran hyvin, että lopputulos oli oikeutettu 0-0 ja
edessä rangaistuspotkukilpailu.
Gnisulta pallon taakse astelivat Jippo, Antti U, Miikka, Mikko H ja Antti T. Gnistanin saldo 5/5 ja kun Jyrki
teki yhden loistotorjunnan, oli Gnistan-historiaa kirjoitettu jo toistamiseen vuorokauden sisällä.
Aikaa finaalin alkuun n. 1.40
Loppuottelu Gnistan – JyTy su 9.9. klo 13:00 Tali N1 (1-1- Samppa)
Finaaliin valmistautuminen tapahtui S-marketin kautta pukukoppiin vetäytyen. Syndit pois jalasta, jalat ylös,
ja ajatukset kasaan. Tunnelma seesteinen, kaikki hyvin.
En voinut olla muistelematta edellisen päivän Golf-klubin lounasta ja Lehtosten 6/9 käytettyjä elämiä. Kävin
tulospalvelusta läpi JyTyn matkan finaaliin ja mietin, että kovin montaa elämää ei Turkulaisilla voinut olla
enää jäljellä, jos yhtään…. Ottaen huomioon viereisestä JyTyn pukukopista pauhaavan deathmetallin synkät
soundit - oltiin astuttu ehkä jo rajan toiselle puolelle. Hectoria mukaillen ’kun yksi nauraa, niin toisen on
itkettävä’ ajattelin ja suuntasin rauhalliset askeleeni kohti Talin nurmi 1:stä, jossa finaali tultaisiin
starttaamaan n. 30min kuluttua.
Kapteeni Helminen – tuo ihmemies ja lahja Oulunkylän futikselle ja 1-0 Gnistanille! Vaikka tämä tapahtui n.
10 min kohdalla ensimmäistä puoliaikaa voin hyvällä omalla tunnolla sanoa, etten muista ottelun alusta
yhtään mitään. Meni managerilla finaali kuitenkin jännän äärelle.
Ensimmäinen puoliaika johtomaalin jälkeen valtavaa taistelua ja miehestä otettiin mittaa ennen
näkemättömällä vääntämisellä, vaikka kyseessä oli jo viikonlopun kuudes peli. Selvääoli, että nyt kentälle
jätettiin aivan kaikki mitä kenelläkään enää varastoista löytyi ja jopa enemmän.
Puoliaika ja tilanne edelleen 1-0 keltaisille. Hector soi hiljaa taustalla mielessä, mutta hyräilemään ei tässä
vaiheessa voinut alkaa. Joukkue vaati lepohetken, ohjeita ei tässä vaiheessa enää tarvittu.

Toista puoliaikaa pelataan, pelikellon näyttäessä n. 47 min. Lehtonen + Lehtonen, pallon riisto keskialueella
ja nenä kohti Gnistan maalia. Sen jälkeen tapahtumat etenivät kuin hidastetusta filmistä… Gnistanin
miehillä 3-4 paikkaa riistää rikkomalla pallo takaisin omille, mutta ei. Juoksukilpailu häviöitä, ohi hyppimisiä,
suun soittoa, kompastelua, törmäilyä omiin jätkiin ja maali – omissa soi - ***tana. Suomenmestaruus oli
siintänyt 13 minuutin päässä, mutta vastustaja oli noussut kirjaimellisesti haudan takaa tasoihin ja
kamppailemaan taas verisesti kirkkaimmasta. Viimeiset 10 minuuttia vielä hurjaa taistelua molemmilta
finalisteilta kuitenkaan ilman tulosta ja edessä toistamiseen tänään 9.9.2018 rankkarit.
Jipon välierä loukkaantumisen myötä Samppa tuli kantamaan vastuuta ja pallon taakse asteltiin
järjestyksessä Antti U, Miikka, Mikko H, Antti T ja Sami. Neljänteen vuoroon asti mentiin tasatilanteessa,
mutta JyTyn viimeisen laukojan hermo ei enää pitänyt, vaan laukaus tolpan kautta ohi. Super-Sami
kapteenin nauha kädessä pallon taakse ja pallo verkkoon. Kun yksi nauraa, niin toisen on itkettävä.
Gnistanin historian ensimmäinen Suomen-mestaruus!

