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Koostanut: Niko Tuononen 

Feat. Janne Laaksonen 



Lähtökohdat kauteen 2010 

 

Riipilän Raketin jalkapallojaoston kakkosjoukkue RiRa Underground lähti kauteen 

2010 jälleen muuttuneessa tilanteessa. Kaudesta 2007 jatkunut muutostila ja oikean 

koostumuksen etsiminen oli tarkoitus huipentaa kaudella 2010 toisen joukkueen 

nousulla Uudenmaan 5. divisioonaan. Kauden 2008 jälkeen alkanut projekti 09, jota 

toinen joukkueista nimenäänkin kantaa, saatiin viimeiseen vaiheeseen ja kaudelle 

2010 muodostettiin pitkälti kauden 2009 näyttöjen pohjalta tasojoukkueet. Tasojako 

tehtiin vuoden 2009 lopun aikana, jolloin joukkueeseen valittiin ensin 6 pelaajaa 

jalkapallojaoston puheenjohtajan ja Ug:n toiminnanjohtajan Niko Tuononsen 

toimesta ja loput pelaajat Tuonosen kokoaman työryhmän perusteella, jossa mies 

itse ei ollut mukana. Joukkueet muodostettiin lisäksi pienellä riskillä lähtötilanteessa 

äärimmäisen ”kapearinkisiksi”. Tähän onneksi saatiin helpotusta ja kevätpuolella, 

kun Ug onnistui jälleen laajentamaan pelaajarinkiään laadukkailla pelaajilla. Ug09 

lähti kauteen vetäjinään kolmikko Tuononen, Henri Hietala ja Mikael Lepistö. Hietala 

oli kärsinyt talvella pahan loukkaantumisen ja hänestä tehtiin pelaajien 

peluutuksesta vastaava henkilö. Toinen Ug:n joukkueista sai vetäjäkseen näissä 

hommissa keltanokan (joskaan ei monissa muissa hommissa) Janne Laaksosen.  

 

Talvikausi oli vietetty poikkeuksellisen ankaran talven pakottaman melko vähillä 

jalkapallotapahtumilla, jota täydentämään tulivat lukuisat futsaltapahtumat. 

Parhaimmillaan tapahtumia taisi viikkoon joillakin pelaajilla mahtua jopa viisi, joten 

vaikka useita treenivuoroja jouduttiinkin pakkasen takia perumaan, pysyi jokainen 

halutessaan ns. rytmissä kiinni. Myös harjoitusotteluita pelattiin poikkeuksellisen 

vähän ja oikeastaan parasta harjoitusotteluiden suhteen tarjosi osallistuminen 

aikaistettuun Suomen Cupiin, jossa taistelu Kolmosen KyIF/FCK:ta vastaan päättyi 

niukkaan 2-1 tappioon.  

 

Keväällä jännitettiin kovasti taas lohkoarvontoja ja etenkin niiden maantieteellistä 

osuvuutta. Lopulta Tuonosenkin aktiivisella toiminnalla Ug09 pääsi niin sanottuun 

Espoo lohkoon, jossa sillä vastustajina olivat espoolaiset, FC Babylon Z, Kilo IF 2, 

KAKE, OT-77 Aarni United ja F.C.B. Sekä Kauniaisista mukana olleet KasVU, FC 

G.A.B ja GrIFK 2. Espoolaisten ja Kauniaislaisten lisäksi lohkoa sävytti yksi 

eksoottinen joukkue Itä-Vantaalta Hakunilasta tuleva HaRi Legends. Lohko oli 09:lle 

todella mieluinen, sillä pitkän etäisyyden pelit vältettiin ja myös hieman vierastettu 

Itä-Vantaa jäisi tällä kertaa varsin etäiseksi tuttavuudeksi.  



 

Ug sai lohkokseen ns. Vantaa lohkon, jossa Länsi ja Itä puolen joukkueita säestivät 

muutamat joukkueet lähikunnista. Vastustajina Ug:lla Vantaalta TiPS M2, 

KOPSE/KoiPS, IVU Skoobarit, VAP, DT-65 ja HäPS. Tämän lisäksi Vantaan 

lähikunnista mukana olivat Derius/Jakki ja FC Insiders Sekunda United. Orpona 

tässä joukkueessa mukana kenkiään kiillotteli myös espoolainen Kilo IF 4. 

 

Kesäksi treenivuoroja saatiin tutusti Hämeenkylästä ja Seutulasta. Yhteistyö edarin 

kanssa toi treeneihin jopa 30 hengen osallistujamäärän, mutta syksyn heikkoina 

aikoina yhteistyön ansiosta treenit saatiin juuri ja juuri käyntiin, kun treeni-innostus 

laantui. Kahden tapahtuman viikkotahti tuntuikin osuvalta kaikille joukkueille, joiden 

pelaajista vain aktiivisimmat treenasivat pelien lisäksi. Kesän aikana tiivisti Ug:n 

joukkueeseen kiinnittynyt Ug Darra, taisteli eri tapahtumissa harrastefutiksen 

parissa.  

 

RiRa Ug, vielä sopeutumisvaikeuksia? (Kirjoittanut: Janne Laaksonen) 

 

Teksti saattaa sisältää kirosanoja, kirjoitusvirheitä, kuivaa huumoria, huonoa 

huumoria yms. Kirjoittaja saattaa seisoa, asiasta riippuen, sanojensa takana. 

 

Ug lähti kauteen melko odottavalla fiiliksellä, johtuen viime kauden jälkeisistä 

muutoksista joukkueissa. Pakka pistettiin uusiksi Kim Jong Tuonosen ja 

kumppaneiden toimesta ja monella oli varmasti ajatuksissa kuinka Ug:n nyt käy. 

Kasaan saatiin kuitenkin mielenkiintoinen nippu, jossa useat pelaajat olivat toisille 

tuntemattomia näin jalkapallollisessa mielessä. Kauden alun lähestyessä myös 

tekstinkirjoittanut rupesi syttymään ja useita kertoja pelaajaluetteloa katsellessa tuli 

entistä vakuuttuneempi mieli jengistä. 

 

Alku oli kuitenkin melkoisen tahmea ja maalihanat avattiinkin vasta kolmannessa 

pelissä, jossa Tuomisen Miika iski pallon aivan pelin lopussa hirveän hässäkän 

jälkeen maaliin. Kevätkaudesta ei ihan hirveästi jäänyt jälkipolville kerrottavaa ja 

tuloksellisesti ensimmäinen puolisko kaudesta oli todella vaatimaton. Tähtihetkinä 

voisi mainita taisteluvoitot Kilo Ifistä ja DT-65:sta.  

 

Mitä pidemmälle kaudessa mentiin, sitä paremman otteen Ug sai pelistään. 

Syyskausi oli pelillisesti ajoittain jopa todella hyvää, mutta harmaita hiuksia aiheutti, 



kevätkauden tapaan, maalinteko. Muutamassa pelissä pallo liikkui todella hyvin 

äijältä toiselle ja hyökkäyksiin lähdöissä käytettiin hienosti malttia. Syyskauden 

tähtihetkinä mainittakoon hyvä ensimmäinen puoliaika Tipsiä vastaan, voitot 

VAPista, Häpsistä sekä todellinen dominointi Derius/Jakkia vastaan. Oma lukunsa on 

viimeinen, lähes lätkäkentällisillä pelattu ottelu Fc Insiders Sekundaa vastaan, joka 

päättyi melkoisten vaiheiden jälkeen 3-3. 

 

 

 

 Kotona Vieraissa Pisteet/Joukkue Maalit/Joukkue 
TiPS M2 0-3 3-2 0/6 2-6 
KOPSE/KoiPS 1-4 2-0 0/6 1-6 
IVU Skoobarit 0-5 2-0 0/6 0-7 
FC Insiders Sek Utd. 3-3 2-1 1/6 4-5 
Kilo IF 4 0-1 0-1 3/6 1-1 
DT-65 2-0 2-0* 3/6 2-2 
HäPS 1-1 1-3* 4/6 4-2 
Derius/Jakki 2-1 2-2 4/6 3-1 
VAP 2-1 0-1 6/6 3-1 
Pisteet Koti/Vieras 11 10   
Pisteet yhteensä 21   
Saldot v-t-h 3-2-4 3-1-5   
Saldot yhteensä 6-3-9   
Maalit Koti/Vieras 11-19 -8 10-14-4   
Maaliyhteensä 21-33 -12   
*vieraspelit Rajatorpassa 



 

 

Se niistä peleistä. Paljoa ei tosiaankaan jäänyt näin tuloksellisesti kerrottavaa ja 

kausi oli tämän suhteen ainakin meikäläiselle suuri pettymys. Kaikilta muilta osin 

jäikin sitten positiivinen fiilis. Jengi jaksoi käydä kiitettävästi peleissä ja treeneissä 

vaikka tulokset oli mitä oli, porukassa säilyi hyvä henki ja peli kulki ajoittain 

mallikkaasti.  

 

Jotta ei jäisi sellainen fiilis, että kaikki meni helvetin hyvin ja porukalla oli tosi kivaa 

ja diipadaapadiipadaapa, niin pistetään vähän niitä lampaitakin kehiin. Jos kehuin 

äsken aktiivisuutta niin sitä on myös pakko vähän arvostella. Ilmoittamiset 

poissaoloista ja useasti toistuneet viime hetken iltavuorot söivät kyllä välillä mieltä 

niin perrrrkeleesti. Tästä kärsi sitten paikalle tullut porukka siinä mielessä, että oli 

hiukan hankala suunnitella pelaavaa porukkaa, kun ei ole tietoa että saadaanko 

edes täyttä avausta kentälle. Aikaisemmin mainittu maalinteko saa myös isot 

lampaan perseet. Vasta ihan loppukaudesta taidettiin saada tälle osastolle toimiva 

pari, kun kärjessä maaleja teki Tommi 

”vaimikähelvettiseoliniistätuhannestalahdesta” Lahti ja Tomi 

”mitähelvettiä,katonytvittuvähän” Pennanen. 

Seuraavaksi viiltävät analyysit jokaisesta pelaajasta. 

 

 



Maalivahdit 

 

Teemu Lahti: Minkäs näkönen kaveri Teemu olikaan? Sen verta harvakseltaan 

Temeä peleissä näky. Pelaamattomuus näkyi otteista, ikävä kyllä. Ensi kausi 

taitaakin mennä intissä? 

 

Tommi Lepistö: Lepi otti alkukauden jäätävillä otteilla selkeän ykkösveskarin paikan. 

Torjui monen monta pistettä joukkueelle. Ehkä kauden hienoin torjunta oli kevät 

kauden Häpsi pelissä. ”Once in a lifetime” veto Häpsin kaverilta ja Eurosport 

heittäytyminen Lepiltä. Vain rohkeimmat puhuu Lepille kesken pelin. 

 

Puolustajat 

 

Juuso Leinonen: Todella tasainen kausi joukkueen kovimmalta räyhääjältä. Varmaa 

puolustuspään pelaamista, eikä harhasyöttöjä Juuson jalasta juuri lähtenyt. 

Osallistui aktiivisesti myös hyökkäyksiin. 

 

Pasi Eskelinen: Viini paranee vanhetessaan, diesel lämpenee hitaasti , vai mitä noita 

kaikkia kaskuja onkaan. Haki kauden alussa myös paikkaansa, mutta loppua kohden 

vanha vertyi ja Baisista tuli puolustuksen isäntä. Ihailtavaa omistautumista ja 

sykettä kaudesta toiseen. 

 

Ville Pomell: Alkukaudesta haki paik..ei saatana, en jaksa enää. Pelasi hyvän kauden 

puolustuksessa johon kotiutui mainiosti. Nopeus ja kova potku valttina. 

Valokuvamalli. 

 

Joni Järvenpää: Kauden ehkäpä kovin yllättäjä. Armottoman kova tsemppi pelistä 

toiseen ja tästä palkintona vikassa pelissä kapteenin nauha. Sisäisti ”jos ei muuta 

niin sivurajasta yli” filosofian loistavasti. Saattaa olla neitsyt, en oo varma. 

 

Miika Tuominen: Kova tsemppari ja puolustuksen kova luu. Harmillisesti joutui 

jättämään joukkueen kesken kauden. Joka pelin jälkeen toivoi pääsevänsä ylemmäs. 

Toimitusjohtaja ainesta. 

 

Keskikenttä/hyökkäys 

 



Toni Kapanen: Tuore isä pelasi tasaisen kauden laitalinkkinä/hyökkääjänä. 

Ojennetaan Kapsulle Lady Byng palkinto herrasmiesmäisestä käytöksestä kentällä. 

Kehun sua sitten laivalla lisää.  

  

Jukka Grip: Tuli kesken kauden vahvuuteen ja pelasi hyvän kauden. Oli keskikentän 

keskellä elementissään. Teki itsensä hienosti pelattavaksi ja omaa muutenkin hyvän 

pelisilmän. Olin tyhmä kun en tätä huomannut aikasemmin. Prkl. 

 

Janne Laaksonen: Joukkeen vetäjä. Hankala kausi kun omaa pelipaikkaa ei tuntunut 

syystä jos toisesta löytyvän millään. Lopulta asettui keskikentälle, jossa toi 

tietynlaista rauhallisuutta ja varmuutta joukkueen peliin. Komeat, mutta herkät jalat. 

 

Jani Honkanen: Joukkueen kovin vieraskirjailija. Honksu vetää kyllä fudista täydellä 

sydämellä ja antaumuksella. Tästä intohimosta voisi moni päättäjäkin ottaa pikku 

siivun. Iski pallon kertaalleen maaliinkin. 

 

Markku Laxman: Pelasi lähes koko kauden keskellä kenttää ja hyvin pelasikin. Omaa 

hyvän pelisilmän ja muutenkin rauhallisen otteen pelistä. Snadisti kun saisi palloon 

lentoa. Lahjattomat treenaa osa 1? 

 

Jan Gustafsson: Ug:n oma härkä. Löysi lopulta vikoissa peleissä paikkansa 

keskikentän keskeltä, joka toimi hyvin. Kova raataja joka vei tilanteet loppuun asti.  

Hyvä potku, jenkkifudiksessa. Lahjattomat treenaa osa 2? 

 

Tommi Lahti: Teki joukkueen maaleista melkein puolet. Tarvitseeko muuta 

oikeestaan sanoa? Lopulta helppo valinta kärkeen. Joukkueen hienoin auto? 

Tomi Pennanen: Kaveri omisti jo ensimmäisen golfkautensa alussa pro svingin. 

Joutui harmillisesti kärsimään muiden poissaoloista ja haki paikkaansa alkukaudesta. 

Lopulta sai luottoa kärjessä ja pelasi loppukauden mallikkaasti. Kaveri on muuten 

käsittämättömän nopea. 

 

Kiitos kaikille joukkueessa pelanneille. Oli mahtava pelata joukkueessa, jossa oli näin 

hyvä henki! Nyt vedetään henkeä ja otetaan lomaa fudiksesta. Seuraavana 

ohjelmassa päättäjäisristeily, josta tulee varmasti hieno tapahtuma. Jossain 

vaiheessa syksyä/talvea ruvetaan kartoittamaan ensi kautta ja kyselemään porukalta 

suunnitelmia. 



 

Ny rillataan! 

 

# Janne 21 

 

 
Janne Laaksonen nuorena 

 

RiRa Ug 09, 09 projekti saavutti päämääränsä 

 

RiRa Ug09 näytti kaudella 2010 todellisen osaamisen ja palautti uskon siihen, että 

Ug:ssa pelimiehet ovat todella kovia, kun hommat toimivat ja joukkue pysyy 

kohtuullisen eheänä läpi kauden. Loistelias kausi rikkoi monia ennätyksiä ja nousu 

vitoseen varmistui lopulta näytöstyyliin jo neljä kierrosta ennen kauden päätöstä.  

 



Pelaajarinki täydentyi viime hetkellä 

 

Ug09 lähti kauteen joukkueella, jossa jokainen osa-alue oli pyritty huomioimaan ja 

joukkue vilisi monipuolisia pelaajia, jotka pystyisivät tarpeen mukaan vaihtamaan 

pelipaikkaansa peliryhmityksen muuttuessa. Joukkueen suurimmat tähdet etukäteen 

ajateltuna olivat vuoden pelaajat vuosimallia 2009 Henkka Ikonen ja Ville Vitikka ja 

heidän lisäkseen moninkertainen maalikuningas Juho Isohanni. Lisäksi 

maalivahtiosastolta löytyi aina varma kuin pölynimuri Severi Paakkanen. 

Puolustukseen oli saatu mielenkiintoinen vahvistus, kun Ug:ssa alussa asti mukana 

ollut Antti Ahjoniemi oli saanut velipoikansa Petterin joukkueeseen. Petun kanssa 

puolustuksen pelipaikkoja jakoivat lisäksi Aleksi Krankka, tähtipuolustaja Sauli 

Tuomela ja futsalissa talvella loistanut Niko Lähdemaa. Keskikentän ja hyökkäyksen 

miehiä tulisivat olemaan myös Niko Tuononen, Jesse Räisänen, Ville Vornanen, 

Mikael Lepistö. Myöhemmin rinkiin liittyisi myös Saksan opintomatkalta palaava 

Tommi Kumén. Lisäksi joukkue sai viime hetkillä aivan kauden kynnyksellä kovia 

vahvistuksia lopettaneesta VJS:n harrastejoukkueesta, kun salibandyyn erikoistuneet 

Niko Stark ja Sami Verkkoperä liittyivät täydentämään Ug09:n keskikenttää ja 

hyökkäystä.  

 

 
Kuva kaudelta 2009 
 

 

 

 



Kauden alku, tahmean tehokasta 

 

Kauden ensimmäinen sarjaottelu päästiin pelaamaan kotikentällä Rajatorpassa, joka 

oli saatu ankaran talven jäljiltä yllättävän hyvään kuntoon. Avausvastustajaksi Ug09 

sai edellisellä kaudella murskaavasti vitosesta pudonneen F.C.B:n. Avausottelussa 

homma oli ajoittain vielä pahasti hakusessa, mutta heikolla asenteella liikkeellä ollut 

vastustaja tarjosi 09:lle voittoa kuin tarjottimella ja Juhon loisteliaan kauden 

avauksen ja hattutempun siivittämänä Ug09 nappasi tärkeän avausvoiton maalein 3-

1. 

 

Kausi jatkui vierasottelulla ystävyysjoukkueeksi kutsuttavan Babylonin vieraana 

Espoon Tuuliniityssä, jossa Babylon on jo vuosikausia tehnyt Lähi-idästä tuttuja 

taikojaan ja laittanut monet vastustajat ahtaalle. Ug09 oli ottelussa etenkin toisella 

jaksolla suorastaan helisemässä, mutta ensimmäisellä puoliajalla nähty Räisäsen 

oivallus ja Juhon erinomainen viimeistely jäivät ottelun ainoaksi maalimerkinnäksi ja 

se riitti Ug09:lle kauden toiseen voittoon. Peli oli tässä vaiheessa vielä pahasti 

sekaisin.  

 

Kausi jatkui kolmella erikoisella pelillä 

 

Kauden toisessa kotiottelussa pelaajia suuremmat voimat olivat ottaneet vallan ja 

vedenpaisumus oli vallannut Rajatorpan. Vastaan asettui nuorista kikkopäistä 

koostunut HaRi Legendsin joukkue Hakunilasta. Kentällä nähtiin kaksi etenkin 

fysiikaltaan erilaista joukkuetta, kun Ug09 nuiji haastavissa olosuhteissa pelatussa 

ottelussa HaRin peräti maalein 7-1. Jo kauden toista hattutemppua päästiin 

juhlimaa, kun Henu laittoi pallon kolmesti HaRin maaliin. Valitettavasti Jesse 

Räisäsen kausi päättyi tässä ottelussa polvivammaan. 

 

Seuraavasta pelistä erikoisen teki se, että ottelu pelattiin sunnuntaina ja kovaksi 

vastustajaksi ennakoitu GrIFK 2 pelasi ottelun vajaamiehisenä. Sunnuntaista 

huolimatta Ug09 teki tarvittavat kaksi maalia ja nappasi myöhemmin erittäin 

tärkeäksi osoittautuneen voiton. 

 

Kauden viides peli pelattiin jälleen Rajatorpassa, jossa Kauniaisista kylään oli 

saapunut KasVU. Jos tästä pelistä jotain erikoista pitäisi mainita, niin olkoon se 

Ug09:n kauden kolmas juhlittu hattutemppu, jonka iski laiturin tontilta Tuononen 



itse! Loppulukemat pelistä 5-2 Ug09:lle. Tässä pelissä ehkä ensimmäisiä viitteitä 

siitä, mihin Ug09 parhaimmillaan kaudella pystyi. 

 

Kausi jatkui murskavoitoilla 

 

Seuraavissa otteluissa kohdattiin lohkon tyvipäähän juuttuneet KAKE ja Kilo IF 2. 

Ensin jopa pelätyltä Tapiolan hiekalta irtosi sateisessa säässä 5-0 voitto ja perään 

kotikentällä nuijittiin Kilo IF 2 lähes maan alle 7-0 voitolla. Tässä vaiheessa oikean 

muodon löytänyt Ug09:n peli oli todella uomissaan ja huikeaan vireeseen yltänyt 

Henu teki KAKE pelissä kolme maalia ja Kilo pelissä peräti neljä maali. Henu oli 

iskenyt kauden seitsemässä ottelussa jo kolme hattutemppua! 

 

Tiukaksi ennakoitu loppu latistui 

 

Sarjataulukko povasi Ug09:lle kevään kahdesta viimeisestä ottelusta huomattavasti 

aikaisempaa tiukempia vääntöjä. Kauden todelliseksi huippuotteluksi muodostuikin 

Kauniaisissa lähes täydellisissä oloissa pelattu kärkikamppailu FC G.A.B:a vastaan. 

Ug09 kesti ottelussa GAB:n alkurynnistyksen ja käänsi ottelun itselleen huikeiden 

vaiheiden jälkeen. Ottelussa nähtiin kutosen tasolle todella hienoa jalkapalloa ja 

molemmilla oli saumansa kääntää ottelu edukseen. Tuonosen ja paluun tehneen 

Kuménin maaleilla Ug09 nappasi kuitenkin äärimmäisen tärkeän voiton maalein 2-0. 

Ottelussa oli todellista kärkikamppailun tunnelmaa. 

 

Ehkä kauden mykistävin hetki koettiin kevään viimeiseksi tarkoitetussa ottelussa, 

jossa oli tarkoitus kohdata sarjakakkonen OT-77 Aarni United. Niin vain kuitenkin 

Ug09 pelaajien äimistykseksi kävi, että OT ilmoitti, etteivät saisi joukkuetta otteluun 

kasaan eri syihin vedoten.  Ug09 sai mitä halusi, muttei haluamallaan tavalla. 

Kevään virheetön saldo säilyi loppuun asti ja sarjajohto kasvoi OT:n luovutuksen 

myötä jo yhdeksään pisteeseen.  

 



 

 

Syksy tuli nopeasti 

 

Jos oli talvella hytisty kylmissä keleissä ja kahlattu lumihangessa, oli vuoden 2010 

kesä säiden puolesta jotain ennen näkemätöntä. Helteet jatkuivat kuukausitolkulla 

ja lämpö helli kaunista Suomea. Hyvä ja kuuma kesä ja sen mukanaan tuoma 

pakollinen nestetankkaus kenties oli osasyitä siihen, että elokuun alussa jatkunut 

sarja käynnistettiin rennolla 4-1 voitolla F.C.B:stä Olarin koululla. Tästä ottelusta 

mainittakoon, että kauden ensimmäisen vierastakaisku Ug:lle syntyi tässä ottelussa 

F.C.B:n vaparimaalin myötä. 

Rentous katosi kuitenkin pian, kun vihollisista jo lähes rakkain Babylon Z saapui 

Rajatorppaan vitosessa pelaavan X:n miehillä vahvistettuna. Ug09:n peli oli pahasti 

kohmeessa ja syitä ihmetellään varmasti joukkueen johdossa edelleenkin. Babylonin 

hurja pommitus ja lukuisat tolppalaukaukset eivät kuitenkaan tuottaneet sille kuin 

yhden osuman ja kun Ug09 pystyi samaan, oli joukkueiden tyytyminen ottelussa 

tasapeliin. Kaikki muistavat varmasti kuitenkin vielä Henun viimeisellä minuutilla 

lähteneen laukauksen, jolla voitto olisi ollut täysin otettavissa tästäkin. Babylon vahti 

kuitenkin pelasti Babylonin vääryydeltä ja pistejako toi Ug09:lle sen kauden 

ensimmäiset pistemenetykset.  

 

Kärkikamppailu käynnistyi hetkeksi 

 

Niukkoja voittoja napannut OT oli kynsin hampain roikkumassa Ug09:n kannoilla ja 

hetken aikaa vaikutti, siltä että OT pystyisi vielä haastamaan 09:n. Hetkellisesti 

pelillistä aallon pohjaa koskettanut Ug09 ei kuitenkaan lamaantunut tai menettänyt 

taistelutahtoaan, josta paras esimerkki nähtiin tulikiven katkuisessa vieraspelissä 

Hakunilassa HaRia vastaan. HaRi oli päättänyt aiheuttaa Ug09:lle pistemenetyksen 



keinolla, millä hyvänsä. Pelillisesti se yritti sitä 10 miehen puolustuksella ja muuten 

Ug09:n virheeseen vieraspaitojen unohtamiseen vedoten. Ug09 joutui ottelussa 

todelliseen testiin, kun HaRi piinasi sitä lähes ottelun loppuun asti uhrautuvalla ja 

tiukalla puolustuksellaan. Viisi minuuttia ennen loppua Juhon antama erikoistilanne 

kuitenkin käänsi pelin. Yhden kauden tärkeimmistä osumista tehnyt Kumén ohjasi 

Juhon vaparin HaRin maaliin. Lopussa Juho pääsi vielä pilkulta varmistamaan 

Ug09:lle 2-0 voiton.  

Tämän jälkeen Ug09 sai kaivattuja apuja sarjatilanteessa, kun perässä roikkunut OT 

kärsi tappion huippuvireiselle Babylonille. OT:n kovaa loppuohjelmaa ja tätä tappiota 

peilatessa oikeastaan tilanne muuttui siten, että kauniaisten ylpeydet GAB ja GrIFK 

olivat Ug09 pahin pelko loppukautta ajatellen. Ennen Ug09 ja GrIFK:n toista 

kohtaamista oli GAB hävinnyt GrIFK:lle Kauniaisten derbyssä ja näin ollen GAB alkoi 

pudota ainakin Ug09:n kelkasta. Rajatorpassa pelatussa ottelussa GrIFK 2:sta 

vastaan oli nollaysillä mahdollisuus karistaa myös GrIFK turvallisen välimatkan 

päähän ja tämän Ug09 myös teki. Ottelu ei todellakaan ollut Ug09:n kauden parasta 

antia, mutta ehkä jopa tuuriksi kutsuttava harvoin kylässä oleva asia oli nollaysin 

puolella tässä ottelussa. Ensimmäinen puoliaika mentiin 09:n komennossa, mutta 

GrIFK pääsi puoliajan lopussa tasoittamaan Severille tällä kaudella harvinaisesta 

virheestä. Toisella puoliskolla GrIFK 2 painoi vimmatusti Ug09 puolustusta vasten ja 

Ug09 vetäytyi todella alas ja se keskittyi vain puolustamaan omaa maaliaan. Vastoin 

toisen puoliajan kulkua Ug09 onnistui kääntämään Kuménin upean venytyksen 

Läbän loistavan nousun ansiosta ottelun voitoksi. Läbä viimeisteli Ug09:lle voiton 

maalein 2-1. 

 

Nousu varmistui kuin varkain 

 

Monet olivat ehkä mielessään laskeskelleet, että seuraavassa kolmessa pelissä olisi 

Ug09:lla paikka varmistaa jo ilmassa roikkunut nousu. Vastaan seuraavissa 

kolmessa pelissä asettuisivat häntäpään kolme kovaa koota KasVU, KAKE ja Kilo IF 

2. Kahdella voitolla nousu varmistuisi, vaikka päävastustajat pystyisivät omat pelinsä 

hoitamaan. Nousuviikon alussa kuului kuitenkin kummia Tapiolasta, kun ilman 

yhtään voittoa edennyt Kilo IF 2 onnistui kaikkien yllätykseksi kukistamaan OT:n 

maalein 1-0. Kilon bussin onnistunut parkkeeraus tarkoitti sitä, että Ug09:lle olisi 

mahdollisuus varmistaa nousu ottelussa KasVU:a vastaan! 

Tämä oli tilaisuus johon Ug09:n totisesti kannatti tarttua ja totisesti se siihen 

tarttuikin. Pelaajien mahtava lataus Kauniaisten tekiksellä pelattuun 



myöhäisotteluun purkautui ottelun alussa Ug09:n murskajaisina. Se latasi 

kymmeneen minuuttiin peräti neljä maalia ja ottelun loppu olikin enää KasVUn 

taputtelua syvemmälle tekonurmen vesikaivoihin. Loppulukemat peräti 8-1. Nousun 

varmistaneessa pelissä kauden toistaiseksi suurin voitto ja se kertonee kaiken 

oleellisen nousun varmistaneen joukkueen pelaajista. Hieman varkain tullutta 

nousua juhlittiin villisti, joskin vähälukuisesti arki-iltana totutusti Myyrmäen yössä ja 

RiRan henkireiässä ravintola Salilla tietenkin! Ug09 varmisti ensimmäisenä 

joukkueena Uudenmaan sarjoissa nousun ja vielä peräti neljä kierrosta ennen sarjan 

päättymistä. 

 

Loppukausi köröteltiin kunniakkaasti 

 

Penaalin terävin kynä ehkä oli Ug09:lta pudonnut nousujuhlissa johonkin ravintola 

Red Onionin tiskin ja wc-tilojen välimaastoon, mutta kyllä se loppukaudestakin 

jaksoi vielä puolitehoillakin väläytellä todellista osaamistaan. Kauden suurin voitto 

kirjattiin seuraavasta ottelusta KAKE:a vastaan. KAKE kaatui kotikentällä huikean 

löylytyksen jälkeen peräti 10-0. Isohanni viimeisteli ottelussa 4 maalia! 

Seuraavissa otteluissa rivit alkoivat rakoilemaan ja Salibandy vei tuhkatkin pesästä. 

Tapiolassa rankkasateessa kohdattiin sarjajumbo Kilo IF 2 ja ensimmäistä kertaa 

kauden aikana ja varmasti moneen vuoteen joutui 09 lähtemään otteluun vajaalla. 

Tämä ei kuitenkaan vielä noussut tappiottoman putken katkaisevaksi tekijäksi, vaan 

Ug09 kaivoi väkisin ottelusta 4-2 voiton.  

Seuraava ottelu päätti 09:n 16 ottelun tappiottoman putken, joka sisälsi peräti 15 

voittoa ja parhaimmillaan 10 voittoa putkeen. Vielä pienillä panoksilla pelannut GAB 

matkasi Rajatorppaan ja nappasi molempien joukkueiden heikkojen esitysten 

sävyttämän ottelun pisteet itselleen. GAB oli tällä kertaa liikaa Ug09:lle ja lopussa 

vajaalla käynnistynyt takaa-ajo ei riittänyt tasoitukseen asti. GAB parempi maalein 

2-1. 

Kauden viimeisessä ottelussa 09 kasasi rivinsä viimeisen kerran tälle kaudelle ja 

melko ryhdikkään esityksen jälkeen kaatui keväällä luovuttanut OT-77 Aarni United 

ja saatiin ihan pelaamallakin vielä selville, kumpi joukkueista oli tällä kaudella 

parempi. Aarni United kyllä koitti, mutta niin vain Ug09 1-2 voitti.  



 

 

 Kotona Vieraissa Pisteet/Joukkue Maalit/Joukkue 
FC G.A.B 1-2 0-2 3/6 3-2 
GrIFK 2 2-1 0-2 6/6 4-1 
OT-77 Aarni United 3-0* 1-2 6/6 5-1 
FC Babylon Z 1-1 0-1 4/6 2-1 
KAKE 10-0 0-5 6/6 15-0 
KasvU 5-2 1-8 6/6 13-3 
F.C.B. 3-1 1-4 6/6 7-2 
HaRi Legends 7-1 0-2 6/6 9-1 
Kilo IF 2 7-0 2-4 6/6 11-3 
Pisteet Koti/Vieras 22 27   
Pisteet yhteensä 49   
Saldot v-t-h 7-1-1 9-0-0   
Saldot yhteensä 16-1-1   
Maalit Koti/Vieras 39-8 +31 28-5+23   
Maaliyhteensä 69-13 +56   
*luovutusvoitto 



Pelaajat managerin arvioissa 
 

Severi Paakkanen (MV) Tilastot sarjassa, Ott. 16, 5 nollapeliä 

Kieltämättä pääsi tavallista vuotta helpommalla, mutta myöskään kieltää ei voi sitä, 

että muutamissa peleissä missä torjuntoja tarvittiin, niitä myös saatiin. Ei sellaisia 

maaleja Severin piikkiin, jotka olisivat pelejä ratkaisseet 

 

Sauli Tuomela (KP) Tilastot sarjassa, Ott. 14 

Saulilta jälleen vakuuttava kausi, luun kova oikeissa peleissä. Tällä kertaa loistava 

bonus Saulin loistavaan puolustuspeliin, eli erikoistilannemaalit jäivät puuttumaan. 

Ajoittain keskittyminen otteluissa herpaantui ja ryntäilyjä nähtiin. Kärsi erilaisista 

vammoista kauden mittaan ja aiheuttikin päänvaivaan vetäjille, pohtimalla 

pelikuntoaan viime minuuteille saakka. 

 

Petteri Ahjoniemi (KP/LP) Tilastot sarjassa, Ott. 14,  

Esitti vakuuttavia otteita kauden mittaan ja nousi Saulin rinnalla varmaksi 

keskuspuolustajaksi. Laitapakkina ehkä liian varovainen nousujen suhteen. 

Erinomainen kausi uudessa joukkueessa. Ainoa miinus Petulla huonosta autosta, 

joka ei lähtenyt käyntiin eräänä peli-iltana. Kauden komein pelastus Petulta GrIFK 

pelissä! 

 

Niko Lähdemaa (KP/LP/KK) Tilastot sarjassa, Ott. 12, 4+2=6 

Ajoittain hyökkäysintoa suorastaan puhkunut pallovarma pakki, jonka pelin 

avaaminen ja hyökkäyksiin lähteminen puolustajan tontilta upeaa katseltavaa! Sai 

loppukaudesta maalitilinsä komeasti auki, hyökkäävämmällä paikalla. Valitettava 

loukkaantuminen toiseksi viimeisessä ottelussa. 

 

Ville Vitikka (LP) Tilastot sarjassa, Ott. 9, 0+2=2 

Rikkonainen kausi vuoden pelaajalta vuosimallia 2009. Työkuviot sotkivat rytmin ja 

ajoittain totuttu pallovarmuus oli kateissa. Pärjäsi kuitenkin muiden mukana 

mainiosti. 

 

Aleksi Krankka (LP) Tilastot sarjassa, Ott. 15, 0+1=1 

Muodosti oikealla laidalla Ug09:n pelin kannalta yhden tärkeimmistä lenkeistä 

seurauksena Tuonosen kanssa hyvin hitsautuneesta yhteispelistä. Mahdollisti 

osaltaan keskikentän hyökkäävän pelitavan ja avasi peliä myös erinomaisesti 

laidaltaan. Taistelukärpäsen purressa kukaan ei ohittanut Allua. 



 

Mikael Lepistö (KK) Tilastot sarjassa, Ott. 12, 0+1=1 

Futsal on tarttunut miehellä myös ison kentän peleihin. Välillä tämä näkyy 

mahtavana taisteluna ja välillä lähes sietämättömänä häsellyksenä kaikkialla mihin 

ehtii ja myös siellä mihin ei ehdi. Tärkeä lenkki Ug09:n hyökkäävässä keskikentässä 

tasapainottavana pelaajana. Ja vielä kun ne selkään tulot saisi pois. 

 

Sami Verkkoperä (KK) Tilastot sarjassa, Ott. 5, 1+1=2 

Sami oli vahvasti alkukaudella mukana, mutta loppukaudella Salibandy-ylennys vei 

voiton jalkapallosta. Kun pelasi, pelasi hyvin ja esitti taitavaa syöttöpeliä. 

 

Niko Stark (L) Tilastot sarjassa, Ott. 12, 4+3=7 

Vakuutti nopeasti joukkueen vetäjät vastustajaa raastavalla pelityylillään. Nopea, 

sitkeä ja pallovarma laitalinkki, joka pelasi omalla laidallaan pelistä toiseen 

vakuuttavasti. Löysi loppukaudesta myös vähän tehoja peliinsä. 

 

Niko Tuononen (L) Tilastot sarjassa, Ott. 17, 8+6=14 

Aikaisempina vuosina hyökkääjänä nähty Tuononen pelasi ajoittain parasta 

jalkapalloa aikoihin, tällä kertaa oikeana laitalinkkinä. Ainoa mies Ug09:sta joka 

pelasi jokaisessa kauden 17 pelatussa sarjaottelussa. Loukkaantumiset ja 

ylimääräiset paineet vetäjän roolista olivat tiessään ja naputteli muutamia tärkeitä 

maaleja kauden aikana ja jopa yhden hattutempun. 

 

Ville Vornanen (KK) Tilastot sarjassa, Ott. 16, 6+10=16 

Lonkerolähettiläs Vornasen lonkerot hyörivät tällä kertaa 09:n keskikentällä, jossa 

mies naputteli pelipaikkaan nähden todella mukavat tehot. Joukkueen selvästi paras 

syöttäjä ja lonkeron juoja. Yksi pelin tärkeimpiä osapalasia. Pelasi viimeistä peliä 

vaille kaikissa peleissä. 

 

Jesse Räisänen (KK) Tilastot sarjassa, Ott. 2, 0+1=1 

Valitettavasti Jessen kausi päättyi polvivammaan jo kauden kolmannessa ottelussa. 

Ehti olla mukana tärkeässä maalissa Babylonia vastaan keväällä! 

 

 

 

 



Antti Ahjoniemi (KK) Tilastot sarjassa, Ott. 11, 1+3=4 

Töiden takia rikkonaisen kauden pelannut Antti pelasi aina hyvin, kun pääsi peleihin. 

Hyökkäysintoinen Antti hoiti myös keskikentän tasapainottavan pelaajan tehtävää 

loistavasti. Taistelua, joka ei jätä ketään kylmäksi. 

 

Henkka Ikonen (KK/H) Tilastot sarjassa, Ott. 16, 20+9=29  

Pian alkukauden jälkeen komennuksen kärkeen saanut Henu latoi ennätykselliset 

tehot pelaamissaan otteluissa.  Teki peräti kolme hattutemppua kaudella, joista yksi 

sisälsi neljä maalia. Tehot puhukoon puolestaan, mutta myös se kaikki loisto mitä 

tällä kaudella kentällä nähtiin. Uskomaton kausi! 

 

Juho Isohanni (H) Tilastot sarjassa, Ott. 13, 17+5=22 

Alkukauden tärkein pelaaja Ug09:lle, maaleja tuli kahdessa ensimmäisessä pelissä 

vain Juhon toimesta. Työt sotkivat miehen kautta ja se ehkä näkyi muutaman muun 

pelaajan tapaan rytmin hakemisessa. Oli myös ensimmäistä kertaa Ug:n aikana 

tilanteessa, jossa sai taistella pelipaikastaan. Pienen rykäisyn jälkeen kesti tilanteen 

hienosti ja oli jälleen ansaitun tehokas kaudella. 

 

Tommi Kumén (H) Tilastot sarjassa, Ott. 14, 5+6=11 

Saapui Saksasta kesän kynnyksellä joukkueeseen ja teki todella tärkeitä maaleja 

loppukaudesta. Ajoittain ylsi myös Frank Jonkemaisiin suorituksiin, jotka toivat 

Ug09:n hyökkäykseen kaivattua lisämaustetta. Pelasi vakuuttavan kauden. 

 

Ug09 Kauden tilastoherkkuja 

 

Henkka Ikonen, 20 maalia, kaikkien aikojen yhden kauden maaliennätys 

Henkka Ikonen, 20+9=29, kaikkien aikojen yhden kauden piste-ennätys 

Henkka Ikonen, 3 hattutemppua kaudessa, uusi ennätys 

Juho Isohanni, Henkka Ikonen, 4 maalia yhdessä ottelussa, yhden ottelun 

maaliennätys 

Juho Isohanni, Henkka Ikonen, 4+1=5 yhdessä ottelussa, yhden ottelun piste-

ennätys 

Tappiottomien sarjaotteluiden putki 16 ottelua 23.4.-23.9.2010 

Voitettujen sarjaotteluidenputki 10 ottelua 23.4.-3.8.2010 

Voitettujen sarjavieraspelien putki: 9 ottelua- 27.4.2010- 

Suurin voitto: 9.9.2010 RiRa Ug 09 – KAKE 10-0 (5-0) (peliaika 60min) 



Eniten maaleja kaudessa: 2010 6. divisioona 69 maalia (18 ottelua) 

Vähiten päästettyjä maaleja kaudessa: 2010 6.divisioona 13 maalia (18 ottelua) 

Vieraspeleissä oma maali puhtaana 269 minuuttia (4 kokonaista peliä) 

 

 
Henu oli kauden 2010 kirkkain tähti 

 

Yhteenvetona nousun sävelet 

 

Jos joukkue nousee näin ylivoimaisesti sarjasta, ei kautta voida pitää muuta, kuin 

onnistuneena. Tulos tukee viime kauden lopussa tehtyä linjausta siitä, että 

joukkueet jaetaan tasojoukkueisiin ja näin toisesta joukkueesta saadaan 

viimeinenkin teho puristettua ulos. Mikäli tilannetta katsotaan siis pelkästään tulosta 

tavoittelevasta näkökulmasta. Toki joukkueiden muuttaminen jälleen kerran oli pieni 

riski ja yhteen hitsautuminen olisi voinut ottaa oman aikansa. Tällä kertaa se 

tapahtui kuitenkin nopeasti ja pelaajat omalla tekemisellään tekivät siitä helppoa. 

Kapea rinki kesti muiden menojen yhdistämisen jalkapalloharrastukseen 

kohtuullisesti ja vain muutamassa pelissä jouduttiin tilanteeseen, jossa joko pelin 

alussa tai jossain vaiheessa peliä jouduttiin vajaamiehiseksi. Yksi pelaajien 



valintakriteereistä vuoden vaihteessa olikin sitoutuminen joukkueen tapahtumiin ja 

sitä riitti kiitettävästi 09:n pelaajilta.  

 

Pitkästä aikaa oli myös tilanne, jossa kukaan ei joutunut kentältä ohjaamaan 

peluutusta, vaan peluutuksen hoiti Henri Hietala. Tämä selkeytti toimintaa ja antoi 

pelaajille täyden keskittymisrauhan itse peliin. Hietala myös onnistui tehtävässään 

vähintäänkin erinomaisesti ja muutamissa peleissä voidaan Hietalan ratkaisujen 

siivittäneen Ug09:n vaikeassa tilanteessa voittoon.  

 

Aikaisemmilla kausilla kesto-ongelmina ovat olleet tehottomuus ja tehottomuus 

etenkin heikompia joukkueita vastaan. Muiden kärkiporukoiden kompastellessa 

vuorotellen häntäpään joukkueisiin hoiti Ug09 nämä joukkueet murskaavalla tyylillä 

ja muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta yli kolmen maalin voitolla. Lisäksi 

kärkikamppailuista saatiin kahta kertaa lukuun ottamatta raavittua voitto. 

Tietynlaista tuuriakin oli toki matkassa, kun yhdestä pelistä saatiin luovutusvoitto ja 

yhdessä kärkipelissä vastustaja oli vastassa vajaalla. Tämä tietenkin vain 

vastustajan huonoutta, mutta 09:n nousupalapeliin se sopi erinomaisesti.  

Mitä olisikaan kunnon jalkapallojoukkue ilman faneja. Valitettavasti aikaisemmin 

uskollisina pidetyt fanit loistivat poissaolollaan useissa otteluissa ja kaivattua 

lisäboostia ei näiltä tovereilta tänä vuonna saatu. Tämän kaiken korvasi 

englantilaisen saippuasarjan innoittaman nimetty ryhmä pelinaiset tai 

tuttavallisemmin futisvaimot, jotka pelistä ja säästä riippumatta raahautuivat 

ottelutapahtumiin. No välillä eivät vaimot tienneet edes pelien lopputulosta, mutta 

läsnäolo oli tärkeintä. Tuntui, että vauhdilla lisääntyneet koiraystävät kentän laidalla 

olivat vaimojen päähuomion kohteena ja edes kiistatta hyvännäköiset pelaajamme 

eivät tiukoissa shortseissaan ja veistoksellisissa vartaloissaan saaneet vaimojen 

huomiota välillä kohdistumaan kentälle. Tästä huolimatta kaudesta kuitenkin jäätävä 

käden ojennus tytöille! Valitettavasti meillä ei ole vielä rahkeita tarjota ”Pelinaiset” 

sarjan tapaista glamouria teille.  

 

Sitten vain kausi pulkkaan, ja odottamaan talvea, sekä pulkan liukua kohti kautta 

2011. Pulkkaan tarvitaan varmasti uusia eväitä hyvän menestyksen jatkamiseksi 

myös kaudella 2011. Toivottavasti ainakin kauden 2008 virheistä on opittu ja ensi 

kaudella tässä vaiheessa vuotta, ei tarvitse pohtia toimintaa taas uusiksi tilanteessa, 

jossa sarjapaikka on menetetty kehnon menestyksen myötä. Eiköhän tämä puoli ole 

kuitenkin hallussa ja Ug09 nähdään ensi kaudella tutusti Rajatorpassa entistä 



vaarallisempana ja nälkäisempänä joukkueena kiusaamassa jokaista sinne saapuvaa 

vastustajaansa.  

 

Kausi päätetään tänä vuonna gaalaristeilyyn perjantaina 15.10. Ilmoittaumismäärä 

30 pelaajaa takaa sen, että Ug on taatusti yhdessä päättämässä kautta 2010. 

 

Hurjat kiitokset hurjasta kaudesta kaikille toimintaan osallistuneille ja sitä tukeneille 

tahoille! Enempää en olisi voinut pyytää! 

 

 

 

 

Kiitos Ug 2010! 

 

 

 

 

 


