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Lähtöasetelmat 
 
RiRa Underground lähti kauteen ensimmäistä kertaa tilanteesta, jossa sillä oli paikka kahdelle joukkueelle 
eri divisioonista. Viime kaudella nousun komeasti saavuttanut RiRa Ug 09 pääsi nyt kokeilemaan siipiensä 
kantavuutta vitosessa ja uudelleen nimetty joukkue Ug 2 jatkoi taivaltaan kutosessa. Talvella harjoiteltiin 
harvakseltaan muutaman kerran kuussa ajankohdaltaan kenties kaikkien aikojen parhaalla vuorolla 
Myyrmäki-hallissa. Sisällä oltiin suojassa myös pakkaselta ja talven tuiskeelta, joka toista vuotta peräkkäin 
perui lukuisia ulkokenttien vuoroja. Vuoroa käytettiin jaetusti edarin kanssa, joten käyttövuoroja ei 
siunaantunut joka viikolle, mikä oli omiaan helpottamaan kahden seuran joukkueen nousun jälkeistä 
kustannuspainetta. Jälleen kerran kuntopuolen ja pallotuntuman ylläpitämisestä huolehdittiin pelaamalla 
runsaasti futsalia.  
 

Muutokset pelaajaringeissä 
 
Joukkueiden kokoonpanoissa ei koettu aivan edellisvuoden kaltaista myllerrystä jolloin jouduttiin tekemään 
kova päätös joukkueiden uudelleen jakamisesta. Tällä kertaa kokoonpanomuutokset olivat pieniä 
sävytettyinä muutamilla kauden alla ja kauden aikana tulleilla vahvistuksilla. Joukkueiden väliset 
pelaajasiirrot olivat vähäisiä, mutta Ville Vitikka ja Jukka Grip vaihtoivat joukkueita päittäin. Ug09 vahvisti 
kauden alla joukkuettaan kahdella uudella pelaajalla, kun Ilari Lampela ja Olli Pölönen liittyivät joukkueen 
vahvuuteen. Epäonni kuitenkin seurasi loukkaantumisista aikaisemminkin kärsinyttä Pölöstä ja miehen 
kausi päättyi ennen kuin se ehti alkaakaan polvivammaan. Innokkaasti paluuta kakkoseen tehnyt Henri 
Hietala koki keväällä saman kohtalon ja mies siirrettiin pikakomennuksella Ug09:n penkin päähän 
hoitamaan peluutusta ja kokoonpanoja. Ug2 vahvistui myös muutamalla pelaajalla, kun LPR:n ihme Tommi 
Piiparinen liittyi joukkueeseen ja myöhemmin vielä aikoinaan osan nykyisten pelaajien kanssa pelannut 
Seyvan.  
 
Kauden aikana tapahtuneista pelaajahankinnoista merkittävin oli Ahvenanmaan akatemiaksi nimetyn 
Teemu Lahden johtaman organisaation kaappaus, jossa Ug2 siirtyi kolme uutta pelaajaa. Azat, Juha ja Make 
osoittautuivat loistaviksi vahvistuksiksi ja nämä miehet kävivät kokeilemassa muutamassa vitosen pelissä 
taitojaan. Ug09:n tilanne paheni, kun pienet vammat ja lisäksi Lähdemaan ja Verkkoperän estyminen 
monista tapahtumista kukistivat rinkiä entisestään. Onneksi apuja tilanteeseen löytyi jälleen aktiivisen 
hankintaosaston toiminnan avulla ja Kumén jr., Ville Wallinmaa ja Miikka Sellman liittyivät joukkueen 
vahvuuteen.  
 



Varsinaisia lopettamisia ei 
edellisestä kaudesta nähty yhtään, 
mutta suurin yksittäinen menetys 
koettiin, kun Ug09:ssa 
nousukaudella kaikki ennätykset 
uusiksi laittanut Henu alkoi 
haikailemaan suuremmille 
areenoille. Edarin tarjoama 
mahdollisuus pelata kolmosta 
hyvissä olosuhteissa oli lopulta 
niin vetovoimainen, että Ug:n 
johtoportaan oli pakko taipua 
pelaajapulasta kärsineen edarin 
houkutteluiden edessä ja 
toivottaa Henulle onnea uusien 
haasteiden edessä. Henu lähti ja 
joukkueeseen jäi 20 maalin ja 
ainakin 50 miljoonan 
juoksuaskeleen aukko. Kieltämättä 
Henun lähtö kesken kevätkauden 

sotki hieman joukkueen pasmoja ja tästä yli pääseminen kesti pitkään, kertoi vain siitä kuinka tärkeä mies 
Henukka oli joukkueelle. 
 
Molempien joukkueiden pelaajaringit olivat siis jälleen koetuksella ja muutamaan peliin jouduttiin 
lähtemään vajaamiehisinä. Asian kääntöpuoli oli tietysti se, että kaikki saivat varmasti riittävän määrän 
peliminuutteja ja pikku hiljaa alettiin varsinkin vitosessa ymmärtää, että vaihtoon menemiseen usein 
liittyvät kitinä ja kiukuttelu kannattaa vaihtaa tyytyväisyyteen siitä, että joukkueella on edes muutama 
kaveri penkillä. Ensi kaudella haettanee jälleen molempiin joukkueisiin vahvistusta seuran ulkopuolelta. 
 

Olosuhteet 
 
Edarin kolmoseen nousun myötä Ug sai mahdollisuuden ensimmäistä kertaa päästä edarin "reserveinä" 
mukaan nurmitreeneihin. Vapaalanaukeen nurmi tarjosikin hienot puitteet pelata kerrankin oikeaa 
jalkapalloa. Harmi vain, että vaikka vapaita vuoroja olisi ollut kaupungin säännöt kieltävät alle 3. divisioonan 
joukkueiden ottelutapahtumat nurmella. Myös hulppea ISS-stadion tarjosi kauden aikana riemua synkän, 
mutta legendaarisen Hämeenkylän hiekan tarjoamaan hiekka-alustaan. Kotiottelut pelattiin tutusti 
Rajatorpan koulun kentällä, jossa Ug2 pääsi pelaamaan myös useita vierasotteluita ja 16 ottelusta Ug2 
pelasi muualla kuin Rajatorpassa vain viisi.  
Lukuisten yhteisten illanviettojen kohokohtia lienivät futsalkauden ja futiskauden taittanut Allun Grillin 
perinteinen kevätsauna ja lisäksi uutena tapahtumana ohjelmaan lisätty toivottavasti myös perinteeksi 
muodostuva Sepa-päivä, jossa joukkue suuntasi maalivahti-ikoni Severin tontille Rekolaan ja jossa pienten 
puhdetöiden lomassa Severi tarjosi ystävällisesti Saunan ja pihamaan paljun joukkueen käyttöön. Tässä 
illanvietosta haetaan yhteishengen lisäksi helpotusta itään suuntautuvien pelimatkojen tuskaan 
tutustumalla paikalliseen ympäristöön ja kulttuuriin. 
 



Cupit ja harjoitusottelut 
 
Ug pelasi ennen kauden alkua neljä harjoitusottelua osan yhteisjoukkueella ja osan 09/2 kokoonpanoilla. 
Harjoitusvastustajina toimivat uudeksi "ystävyysjoukkueeksi" löytynyt KoiPS Cold Stars ja vanha tuttu 
Babylon. Lisäksi kolmosen Allianssi haastoi Myyrmäki-hallin treenien yhteydessä Ug:n. Runsasmaalisista 
harjoitusotteluista vain yksi päättyi Ug:n voittoon, kun KoiPS CS kukistui Rajatorpassa kauden kynnyksellä 
maalein peräti maalein 9-4. 

 
Harjoitusottelu RiRa Ug 09 - KoiPS Cold Stars, Rajatorppa 

 
 
Cup-M-junaa yritettiin kaudella 2011 saada edes Myyrmäen asemalta eteenpäin, mutta arpaonni oli jälleen 
uskomattoman tyly Ug:lle. Aikaistettu Suomen Cup tarjosi vastaan kovimman mahdollisen vastustajan, kun 
kakkosesta pudonnut AC Vantaa nostettiin Ug:n vastustajaksi. Paremmuudesta ei ollut epäselvyyttä ja 
urhea taistelukaan ei auttanut ja AC Vantaa jatkoi cupissa eteenpäin maalein 4-0. AC Vantaa eteni cupissa 
lopulta neljännelle kierrokselle, jossa ykkösen Viikingit pudotti sen maalein 2-0. 
Hieman ehkä arvostusta nostanut Uusimaa cup houkutteli Ug:n muutaman vuoden tauon jälkeen 
mukaansa. Karmea arpaonni jatkui kun 10 prosentin todennäköisyys saada vastaan kolmosen joukkue 
ensimmäisellä kierroksella toteutui ja kotifinaalin tälle kaudelle saanut Laaksolahden pahamaineinen Pöxyt 
nostettiin Ug:n vastustajaksi. Kahdesta onnistuneesta tasoitusrankkarista huolimatta Pöxyt eteni pelistä 
jatkoon maalein 6-3. Kirjoitushetkellä Pöxyjen tie oli jatkunut finaaliin asti.  
 

Vornasen juhlahetki 
 
Ville Vornaselle osui suuri kunnia olla Ug:n historian ensimmäinen pelaaja, joka saavutti sadan ottelun 
maagisen rajapyykin. Juhlahetki osui kotikentälle FC Vantaata vastaan 19. elokuuta 2011. Ennen ottelun 



alkua Vornanen palkittiin miehen tyyliin sopivilla palkinnoilla ja kunniakapteenin nauhalla. Vornanen juhlisti 
juhlaotteluaan komealla maalilla. Toinen kauden aikana sadan ottelun rajapyykin (vain yhden ottelun 
myöhemmin) rikkonut pelaaja oli Tuna, jonka lisäansioksi mainittakoon kausien 2010 ja 2011 sarjaottelut, 
joista mies on pelannut jokaisessa. Molempien miesten kohdalla voitanee puhua huippuaktiivisesta 
osallistumisesta joukkueen toimintaan, toki näitä miehiä löytyy vielä muitakin. Tärkeitä miehiä joukkueen 
toiminnan kannalta. 
 

Ug09 Kausi 2011 5.divisioona lohko 2 
Ikävä sivumaku vaihtui kauden viime hetkillä maltaisen makeaksi 
 
Ug09 oli päässyt ennalta veikaten tasaiseen lohkoon, jossa nousijajoukkueita mukana oli peräti neljä 
(G.A.B., Ug09, I-HK M09 ja TiPS 2). Muut lohkon joukkueet olivat Kasiysi Miehet, HooGee 3, FC Vantaa, I-HK 
M09, OT-77 Säkkipillit, AC Vantaa 2 ja FC Samba. Poikkeuksellista tämän vuoden sarjoissa oli se, että 
lohkoista putoaisi kolme joukkuetta ja lohkon voittajallekaan ei oltu piiristä luvattu suoraa nousua. 
Pelimatkojen suhteen lohko oli Ug:n kannalta erittäin hyvä ja mitään pidempiä reissuja ei tarvinnut tehdä. 
Useat vieraspelitkin pelattiin aivan lähettyvillä ja yksi kotikentällä Rajatorpassa. Ennakkotiedoissa lohkon 
kovimmaksi joukkueeksi arvioitiin kovasti vahvistunut FC Vantaa, joka oli talven aikana vahvistunut kovasti. 
Sen haastajiksi ennakoitiin ennen kauden alkua Kasiysiä. Tämän jälkeen lohkosta ennakoitiin tasaista. 
Vaikka piste-erot olivatkin lopulta kahden kerroksen lohkoksi muodostuneessa lohkossa isoja, olivat pelit 
sarjan joukkueiden välillä tasaisia loppuun asti.  

 
Niko Stark kynää 

 
Ug09 aloitti kautensa FC Sambaa vastaan kotikentällään Rajatorpassa. Pahasti vajaamiehinen Samba kaivoi 
itselleen jo tässä vaiheessa tietä kutoseen ja Ug nappasi pisteet Sambalta heti kärkeen maalein 4-2. Kausi 



jatkui Vantaa nimeä nimessään käyttäviä joukkueita vastaan, josta ensin kohdattiin AC. AC Vantaa 2 oli 
yhdistänyt voimansa VanPan kanssa ja VanPa oli lopettanut toimintansa miesten edustusjoukkueen osalta. 
Nyt ACV2 sisälsikin tuplamäärän tuttuja pelaajia Ug:lle. ACV2 oli myös paksumman ringin ansiosta nyt 
vahvan oloinen läpi kauden ja se jyräsikin Ug:n ensimmäisessä kohtaamisessa maalein 3-1. Seuraavaksi 
kauden ensimmäisessä vieraspelissä FC Vantaa pelasi Ug:n väkisin nurin maalein 3-0. Hyvä alku oli saanut 
jatkokseen kaksi vaikeaa peliä ja kovaa pistemenetystä. 
 
Kausi jatkui hieman vaimeammin aloittanut HooGee 3:sta vastaan, jonka Ug taisteli nurin maalein 2-1. Peli 
oli kauden ainoa, jossa tappioasemasta noustiin voittoon. Tämän ottelun jälkeen Henu lähti edariin ja asia 
pidettiin vielä piilossa sarjajumbo Säkkipillien kohtaamisessa. Ug takoi taululle selvän 4-1 voiton OT:n 
ollessa tässä vaiheessa kautta pahasti eksyksissä. Sarjatilanne näytti jälleen Ug:n kannalta hyvältä.  
 

 
Hietalan tiimipalavereista muodostui kauden aikana klassikoita 

 
 
Tästä alkoi kuitenkin synkäksi muodostunut kesän alku, kun peli toisensa jälkeen pisteet tai osa pisteistä 
jäivät vastustajalle. 1. kierroksen neljästä viimeisestä pelistä saaliina vain 1 piste FC G.A.B vastaan. 
Sarjatilanteessa Ug valahti tasaisesta keskikastista putoamisviivalle. 
 

 
 
Ns. syyskierros alkoi pisteiden merkeissä hyvin, mutta pelillisesti 0-1 taisteluvoitto Sambasta ei luvannut 
hyvää loppukautta ajatellen. Tämän jälkeen Ug09 pelasi kauden huonoimman pelinsä ACV2:sta vastaan ja 
kuin ihmeen kaupalla se kuitenkin taisteli viimeisen viiden minuutin aikana tasapelistä. Joka tapauksessa 



esitys oli tässä pelissä Ug:lta järkyttävä. Seuraavassa pelissä taistelutahto heräsi hetkeksi, mutta kunto 
loppui sarjakärki FCV:tä vastaan ja lopulta rumat tappiolukemat 5-1 tiesivät jälleen pistemenetystä.  
Ajankohdaltaan ja sijainniltaan vaikeaksi arvioitu yhdeltä sunnuntaina alkanut peli HooGeeta vastaan osoitti 
jälleen sen, että Ug on epäilyistä huolimatta tekonurmijoukkue, kun se piti ottelun alussa vajaalla pelaten 
HooGeeta ahtaalla. Toisella puoliajalla jälleen fyysiset rajoitteet astuivat kuvaan ja pelaaminen muuttui 
vaikeaksi. HooGeen johtomaali kuitattiin komealla erikoistilanne maalilla ja ottelu näytti jo päättyvät 
tasapeliin. Aivan viimeisillä minuuteilla Ug-puolustus hölmöili rankkarin vaarattomasta tilanteesta 
HooGeelle ja näin HooGee jatkoi Ug:n ahdinkoa. Mainittakoon, että OT-77 Säkkipillit oli aloittanut huiman 
nousunsa sarjan pohjalta ja nousi Ug:n tappion myötä tasapisteisiin sen kanssa. 
 
Seuraavassa pelissä kohtasivatkin sitten OT ja Ug Olarissa tärkeässä kamppailussa paikasta auringossa. 
Ottelu oli molemmilta joukkueilta surkeaa peliä ja ottelun lopputulos 1-1 ei hetkauttanut sarjatilannetta 
kumpaankaan suuntaan. Tämän jälkeen Ug:ssa päätettiin aloittaa kausi uudelleen ja laittaa miehitys 
tiukemmalla asenteella yllättäen ajoittain jopa Ug:n taakse valahtanutta FC Kasiysia vastaan. Kauden 
oudoin ja kettumaisin tilanne koettiin tässä ottelussa, kun Ug:n loistava ensimmäinen puoliaika ja 2-0 johto 
vaihtuivat täydelliseen tason romahtamiseen toisella puoliajalla. Loppulukemat 2-6 Kasiysille jaksavat 
hämmästyttää yhä. Lainatakseni vielä filosofi Lampelaa voidaan todella sanoa Ug:n pelanneen pelissä 
kauden siihen asti parhaan puoliaikana, mutta myös kauden siihen asti huonoimman puoliaikansa. 
 
Tilanne näytti jo melko pahalta ja vaikutti, että kolmen putoajan uhassa Ug:n tulisi voittaa kaikki kolme 
jäljellä olevaa otteluaan. Vastaan asettui ensimmäiseksi TiPS 2. Ug latasi peliin myrskyn, jolla se takasi 
itselleen lisäaikaa kamppailuista sarjapaikasta. Kauden suurinumeroisin voitto 5-1 tuli totisesta hyvään 
paikkaan juuri ennen kuolinkamppailua FC G.A.B vastaan. 
 

 
Missä syndit poika? 



Ottelussa Kauniaisten Airbagseja vastaan oli panoksena häviäjäjoukkueen putoamisen sinetöityminen. 
Tasapisteissä olleet joukkueet olivat 1. kierroksella pelanneet tasan, joten ottelun voittaja varmistaisi edun 
keskinäisissä otteluissa ja häviäjä liittyisi Samban jatkoksi putoajien kerhoon. Ug ei totisesti pelannut 
Kauniaisissa kauden parasta otteluaan, mutta Jäähallin tekonurmi oli Ug:lle jälleen onnen kenttä, kun se 
pelillisistä vaikeuksista huolimatta piti G.A.B:n loitolla omasta maalistaan ja iski kaksi identtistä 
erikoistilannemaalia sopivin väliajoin. Ug:n 0-2 voitto sysäsi G.A.B:n putoajaksi ja jatkoi edelleen Ug:n 
mahdollisuuksia säilyä. 
 
Kauden päätösottelusta ennakoitiin G.A.B ottelun jälkeen hurjaa taistoa, sekä lohkovoitosta, että viimeisen 
putoajan kohtalosta. Vastaan asettuneella I-HK M09:lla oli pakkovoiton paikka ohittaakseen lohkoa ennen 
viimeistä peliä johtanut FC Vantaa. Näytti myös lähes varmalta, että Ug:n olisi voitettava ottelu säilyäkseen 
varmasti vitosessa. Viimeisen kierroksen muiden otteluiden tulokset muuttivat kuitenkin paletin. 
Viimeisestä paikasta viivan päällä taistellut OT hävisi yllättäen vajaalla aloittaneelle AC Vantaa 2:lle ja tämä 
tulos tarkoitti sitä, että Ug09 säilyisi sarjassa keskinäisten otteluiden turvin, kävi viimeisessä pelissä mitä 
tahansa. 

 
09 kamppailussa 09 vastaan 30.9.2011 

 
Panokset pysyivät kuitenkin viimeisessä ottelussa korkeina, kun FC Vantaa, joka oli kiinni lohkovoitossa, 
latasi pöytään kortin, jossa Hartwallin rekka toisi Ug:n pelaajille saunailtaan huomattavan määrän 
virvokkeita. I-HK M09 kuitenkin piti kuin pitikin hermonsa ja raapi niukan 1-0 voiton huikeasti taistelleesta 
Ug:sta ja purjehti näin hieman yllättävään lohkovoittoon ja samalla suoraan nousuun 4.divisioonaan. 
Nousijalta yllättävän kova suoritus nousta toinen kerta putkeen, mutta oikealle joukkueelle tämä 
lohkovoitto lopulta meni. Pelin jälkeen tunnelmat olivat korkealla molemmissa joukkueissa ja tahoillaan 
joukkueet lähtivät juhlistamaan lopulta hyvän maun suuhun jättäneitä kausiaan. 



 

 
Joukkue Kotona Vieraissa Pisteet/Joukkue Maalit/Joukkue 
I-HK M09 0-1 3-0 0/6 0-4 
FC Vantaa 1-5 3-0 0/6 1-8 
TiPS 2 5-1 3-1 3/3 6-4 
AC Vantaa 2 1-2 3-1* 0/6 5-2 
HooGee 3 2-1 2-1 3/3 3-3 
Kasiysi Miehet 2-6 6-1 0/6 3-12 
OT-77 Säkkipillit 4-1 1-1 4/1 5-2 
FC G.A.B 1-1 0-2 4/1 3-1 
FC Samba 4-2 0-1 6/0 5-2 
Pisteet Koti/Vieras 13 7 

  Pisteet Yhteensä 20 
  Saldot v-t-h 4-1-4 2-1-6 
  Saldot yhteensä 6-2-10 
  Maalit koti/vieras 20-20 +0 8-21 -13 
  Maalit yhteensä 28-41 -13 
  *vieraspeli Rajatorpassa 

 
 



Ug 09 pelaajat, vaihtelevaa suorittamista, ei loistoa 
 
Ug09:n pelaajista ei edelliskauden loistokkaan nousun jälkeen löytynyt samanlaisia tähtiä miltään osa-
alueelta. Puolustusta leimasi runsaan vaihtuvuuden myötä ailahtelevat otteet. Keskikentällä taas pelaajat 
esiintyivät edukseen usein vain ensimmäisellä puoliajalla. Toisella puoliajalla virheet lisääntyivät ja syyksi on 
todettava ensisijaisesti riittämätön kunto 90 minuutin peleihin ja toiseksi kapea rinki, joka ei siunannut 
montaakaan vaihtopelaajaa peleihin. Hyökkäysosasto onnistui ajoittain väläyttelemään tehojaan, mutta 
hyökkäyskaluston tehottomuus 09:n kannalta ratkaisuhetkillä, eli ensimmäisellä puoliajalla, kun pelissä 
haettiin asetelmia, painoi hyökkääjien arvosanoja alemmas. Joukkueen tasaisin suorittaja löytynee tolppien 
välistä. Virheet vähenivät loppua kohti ja huipputorjuntakin nähtiin. 
 
Puolustajien parhaimmistoa oli tällä kaudella Krankka, joka ei sinänsä loistanut, mutta piti tasonsa läpi 
kauden. Petu, Sale ja Lampela pelasivat hyvin vaihtelevasti jopa otteluiden sisällä ja ainoastaan Sale löysi 
huippuvireen toki täysin oikealla hetkellä kauden ratkaisupeleissä. Sale kuittasi loppukauden osalta parhaan 
puolustajan tittelin nimiinsä, mutta päihitti kaikki muut pelaajat myös tehoissa viidessä viimeisessä 
ottelussa. Hieno parannus! Puolustuksessa debytoinut Ville Wallinmaa osoitti olevansa hyvänä pelipäivänä 
erinomainen vahvistus joukkueelle. Loppukaudesta rinkiin liittynyt Miikka Sellman taisi kuitenkin lopulta 
olla vastaus oikean toppariparin löytämisessä aktiivisesta puolustustyylistä tunnetuille Salelle tai Petulle. 
 
Sekä puolustuksessa, että keskikentällä esiintynyt Ahjon oli juuri saamassa joukkueen puolustuksen uusille 
raiteille pelaavalla pelityylillään, mutta polvioperaatio katkaisi Ahjon kauden kesken. Laitapakkina ja 
laitalinkkinä pelannut Teemu Kumén paransi loppukautta ajatellen, mutta oli vielä debyyttikaudellaan liikaa 
vain se ”hyvän pelipäivän mies”. 
 
Keskikentällä parhaita onnistujia olivat vahvaa kautta sekä laidalla, että keskellä pelannut Stark. Mies oli 
sinnikkyytensä ja vääntömomenttinsa lisäksi nyt myös huomattavasti paremmilla tehoilla liikkeellä kuin 
viime kaudella. Samaan hyvään arvosanaan keskikentällä pääsi Grip, jonka kausi oli valitettavasti 
rikkonainen poissaolojen takia. Grip oli kuitenkin aina huomattava piristysruiske keskikentän välillä 
harmaaseen vaellukseen. 
 
Totutuista vakionimistä Vornanen löysi pelinsä vasta syksyllä, mutta oli oikeastaan hyvinkin vaisu ennen 
kuin syyskierroksella. Syötöt ja erikoistilanteet olivat taas kohdallaan loppukaudesta. Tuonosta painoi sama 
synti, kun taisteluinto löytyi vasta turhan myöhäisessä vaiheessa kautta. Tunalta myös totuttua vaisumpi 
kausi tehojen muodossa. Keskikenttämiehistä erikoisimman kauden pelasi Migu, joka ei tuntunut löytävän 
yhteistä säveltä juuri kenenkään kanssa kentällä. Tätä kummallisuutta mies paikkaili taistelutahdollaan. 
Sami taasen toi keskikentälle annoksen pelaavuutta, mutta pelasi niin vähän että ei aivan päässyt mukaan 
joukkueen systeemiin. 
 
Kärjessä Kumén saavutti viimein himoamansa kultakengän iskien sarjapeleissä yhdeksän maalia. Tavoilleen 
uskollisena Kumén pelasi vahvan kevään, mutta hyytyi keskikaudeksi jälleen syttyäkseen loppukaudesta. 
Kärkipari ja moninkertainen kultakenkä Juho säesti Kuménia kuudella sarjamaalillaan. Maalit rajoittuivat 
kuitenkin vain kolmeen otteluun. Kärkien yhteistehot 15 maalia Ug09:n 28:sta maalista ei kuitenkaan ole 
huono suoritus, vaikka maalimäärät hieman vaatimattomilta näyttävätkin. Varsinaista ratkaisijaa tai 
maalinsylkijää ei voida sanoa joukkueesta kuitenkaan tällä kaudella löytyneen. Kauden 2010 20 maalin mies 
Henu paineli edariin 3 pelin jälkeen ja tätä aukkoa ei kauden aikana saatu paikattua.  



 
Severi oli maalillaan loppukautta kohti parempi ja parempi. Sähläyksiä kuitenkin maalivahti-legendan 
kauteen yhä mahtui, mutta ehkä se ei enää niin paljoa jännitä syöttää Severille palloa alaspäin, kuten ennen 
muinoin.  
 

 
Severi tarkkana kuin porkkana (Hietala voitti lumikasan (takana) sulamisajankohdan vedon) 

 
RiRa Ug 2 kausi 2011, 6. divisioona lohko 4 (kirjoittanut Tomi Pennanen) 

Kauden 2010 pistemäärä Pennasen opeilla toistui 
 
Kauteen 2011 matkattiin lähes samalla nipulla kuin edelliseen, lukuun ottamatta pieniä muutoksia. 
Jengin vetovastuu siirrettiin allekirjoittaneelle, jotta edellisen kauden vetäjän hommissa toiminut Janne 
”hurja vasenjalka” Laaksonen saisi keskittyä verkkojen venyttelyyn.   
 
Vielä talvella näytti että UG2 saa hurjan luokan vahvistuksen kun vakavasta loukkaantumisesta kärsinyt 
Henri ”tapan mun polvet” Hietala oli tekemässä paluun, kunnes synkkänä myrskyisenä yönä Myyrmäen 
hallissa kuului poks! Ja Hietalalle jo toinen kausi sivusta seuraajan roolissa. Ei siitä sen enempää, ensi 
kaudella Hietsu päästetään taas irti (koputan puuta). Uusina pelaajina nippuun liittyi: Edellisenä kautena UG 
09:ssä luotinut Mark Anthony Vidukan (http://fi.wikipedia.org/wiki/Mark_Viduka) kadonnut kaksoisveli 
Ville Viduka,  Tommi Piiparinen, kotoisin jostain sieltä missä Jägekin asuu, eli ei mitään hajuu ja VJS:ssä 
kikkansa oppinut Seyvan Khalili. 
 
Kauteen päästiinkin lähtemään varsin mukavista asetelmista. Ensimmäisessä matsissa vastaan asteli uutena 
joukkueena Uudenmaan piiriin mukaan marssinut CF DR. Kapasen Tonilla olikin kunnia paukuttaa kauden 
ensimmänen virallinen sarjamaali vastustajan verkkoon. UG2 ottikin heti ensimmäisestä mittelöstä täydet 3 
pistettä, puhtaalla 3-0 voitolla. 
   

http://fi.wikipedia.org/wiki/Mark_Viduka�


Seuraavat kaksi peliä mentiinkin varsin mukavalla sykkeellä ja kolmesta matsista kasassa oli mukavat 7 
pongoo, kun ensin hakattiin päätä DT-65 seinään 1-1, ja aina niin rakkaasta arkivihollisesta HÄPSistä otettiin 
myös kuten ensimmäisestä matsista puhdas 3-0 voitto.  
 

 
Jäce kääntää (taas) perseen eteen 

 
UG2n hyvää alkukautta varjosti myös harmillinen tapahtuma kun Janne Laaksonen, loukkaantumisten 
riivamana, päätti ripustaa kengät naulaan ja Jannen hurja vasuri nähtiin työssä vain ekan matsin tiimoilla, 
jossa mies tykitti komean häkin(vasurilla). Toivottavasti mies saisi paikat kuntoon ja hänet nähtäisiin 
tulevaisuudessa taas kentällä.  
 
Seuraavat matsit Espoolaisjoukkueita Lepa 2 ja Kilo if 3 vastaan päättyivät tappioon. Ensin Lepa vei matsin 
0-1 ja UG2 koki myös pahan kolauksen, kun salaman nopea Ville Pomell loukkasi kätensä, joka jouduttiin 
myös myöhemmin leikkaamaan. Kilo höykytti UG2 murskaavasti 0-5. Huonompia matseja ei ole kiva purkaa 
sen enempää, joten jätetään purkamatta.  
 
Palataan taas mukavampiin tapahtumiin, jossa matkattiin aina yhtä hurmaavaan Karakallioon, jossa 
koettiinkin kauden aikana mahtavia hetkiä sekä kevät- että syyskaudella. Keväällä vastaan asteli Kyllikki, 
joka kaatui vaiherikkaan ottelun jälkeen viimehetken ratkaisumaalilla 2-3. Mahtavan kauden UG2 millin 
tarkkoja syöttöjä jaellut Markku ”ilmojen ja kaikkien pääpallojen valtias” Laxman tiputteli pari namua 
kulmista ensin Tolan ja myöhemmin Pennasen kuulaan. Kun yksi kauden komeimmista maaleista osui vielä 
samaan otteluun, jossa Ville Tuominen-Pomell Honkasen mainiosta esityöstä tykitti parista kympistä volleyn 
maaliin, oli kevään mieleen painuvin ottelu koettu.   
 



 
Poliisi pahanteossa 

 
Kun seuraavassa ottelussa mopopojat (kasiysi lippis) pyöritettiin kumoon 2 muna, on pakko mennä hetkeksi 
syyskauden tapahtumiin. Kartsin mahtaviin meininkeihin samaista joukkuetta vastaan nähtiin se, missä 
kevätkaudella Vantaalle mopoautoilla paikalle kaasutelleet luvalla sanoen pojat olivat aika laimealla 
kannattajajoukolla liikkeellä. Syksyllä olikin sitten aika erilainen tunnelma jossa kumi paloi, raketit lenteli ja 
olihan paikalliset vielä ommellut komean Rira vastaisen plakaatin. Kun paikalle saatiin vielä poliisitkin, oli 
aika ”mahtava” tunnelmainen vieraspelikin koettu. ps matsi päättyi muuten 1-1. 
 
Kevätkausi päätettiin 2-0 tappioon, kun myöhemmin lohkovoiton napannut linnunpojat höykyttivät UG2 
myös syksyllä. Kahden kohtaamisen yhteismaalit 5-1 linnunpojille ei UG2 saldona mairittele, eikä meistä 
kyllä rehellisesti ollut haastamaankaan sarjakärkeä kuin painiottelussa ”bermudashortsia” vastaan, joka 
vuoroin yritti halailla Riran järkälemäisiä laitureita (Sulonen ja Honkanen) siinä kuitenkaan onnistumatta. 
Pakko on myös mainita ihmiskuula Jan ”jos ammun puolesta kentästä, ni voi olla että osuu” Gustafssonin 
mahtava maali. Taas kerran jostain 150 metristä. Gusse osui myös jossain toisessakin matsissa Kyllikkiä 
vastaan puolesta kentästä vaparin muodossa. 
 

 



 
 
Syyskauden ekasta matsista ei 
kauheesti fiiliksiä ainakaan 
allekirjottaneelle jäänyt, kun turpaan 
tuli sarjan selkeästi huonoimmalta 
joukkueelta (ainakin sarjataulukon 
perusteella. Äläkä suutu Törmälä) CF 
DR:ltä 3-1. Ja kuin kohtalonivaa, koko 
päivän ajan viimehetken poissaoloja 
Tuonosen kanssa selvittäneenä, 
jalkapöytä paskaksi ja syyskausi sivussa.  
 
Jos jäi kauden aikana jossain pelillisissä 
asioissa parannettavaa jäi sitä myös 
LIIAN paljon poissaoloilmoitusten 
muodossa. Onneksi syyskaudella 
pelaajapulaa paikkaamaan saatiin uutta 
verta; joukkueen söpön maalivahdin 
Teemu Lahden ja jonkun suuremman 
voiman ansiosta saatiin joukkueeseen 
kolme uutta pelaajaa Azat, Juha ja 
Sulonen, jotka osoittautuivatkin kovan luokan pelimiehiksi jokainen. Ilman miesten mukaantuloa olisi 
loppukausi ollut vaikea lukuisten loukkaantumisten ja taloprojektien johdosta.   
 
DT matsi päättyi tuttuun ja turvalliseen 1-1 tasuriin. DT, joka pelasi kauden aikana 7 tasapeliä ja päästi vain 
16 maalia, oli kova vastus kauden molemmissa otteluissa. Kun syyskauden matsikin päättyi 3-0 voittoon, sai 
UG2 Häpsiltä luvalla sanoen helpot 6 pistettä. Maaleja Häpsiä vastaan tehtiin 6, Häpsin nollaa vastaan.  
 

 



 

 
Kotona Vieraissa Pisteet/Joukkue Maalit/Joukkue 

FC Linnunpojat 1-3 2-0 0/6 1-5 
Kilo IF 3 0-5 4-0 0/6 0-9 
LePa 2 1-3 1-0 0/6 4-1 
FC Kyllikki 2-0 2-3 6/0 5-2 
Kasiysi Lippis 2-0 1-1 4/1 3-1 
DT-65 1-1 1-1* 2/2 2-2 
HäPS 3-0 0-3* 6/0 6-0 
CF DR 3-0 3-1* 3/3 4-3 
PPS luopui 

    Pisteet Koti/Vieras 13 8 
  Pisteet Yhteensä 21 
  Saldot v-t-h 4-1-3 2-2-4 
  Saldot yhteensä 6-3-7 
  Maalit koti/vieras 13-12 +1 9-13 -4 
  Maalit yhteensä 22-26 -4 
  *vieraspeli Rajatorpassa 

 
 
Yhteenvetona. Useat loukkaantumiset ja viimekauden maalikuninkaan Tommi Lahden taloprojekti, jonka 
mukana jäi (max 1 häkki) tulematta, myös puolustus linjaa jouduttiin pistämään uuteen uskoon moneen 
otteeseen, mutta ei sota yhtä eikä kahta miestä kaipaa. Uudet vastuunkantajat astuivat mallikkaasti 
saappaisiin. Puolustus linjassa luutivat hienolla menestyksellä Pasi ”vanhakettu” Eskelinen, jonka pelit vaan 
vuosi vuodelta paranevat. Joni Järvenpää, jonka aika raju persetaklaus viuhui pitkin kautta vastustajan 
polven seudulla. Kapasen Toni astui myös Jägen isoihin saappaisiin useaan otteeseen ja todella mallikkaasti. 
Kapanen ohjasi peliä kylmäpäisenä kaverina, jäätävällä tekulla lunasti ainakin meikäläisen silmissä lähes 
ikuisen topparin paikan! Vai mitä Kapsu? (teki myös muutaman häkin). Ja debyytti kauttaan pelaava 
Piiparinen pelasi myös hienon kauden ja puhui lähes ainoana kaverina kentällä pelin aikana. Laitapakkeina 
jouduttiin useaan otteeseen kierrättämään myös Juusoa, Vidua, Gussea, Seyvania ja taisipa laitapakin 
paikalla pyörähtää jopa Honkanenkin. Juuso ”kaikkien janoisten sankari” Leinonen pelasi useista eri 
pelipaikoista huolimatta hyvän kauden. Keskellä Laxmanin ympärille yritettiin tilanteen mukaan rakentaa 
toimivaa kokoonpanoa ja mies, taisikin olla ainoa Telan lisäksi, joka pelasi joka matsin (paitsi vikan) ja 
samalla voitti varmasti myös UG2:sen syöttöpörssin. Ratkaisuvoimaa löytyi kauden läpi laajalta rintamalta, 



mikä oli loistava juttu. Uudet miehet Juha, Markku, Azat, Seyvan ja Piiparinen olivat todellakin kaivattu lisä 
joukkueeseen. Myös vanhat kantavat voimat kuten Riipilän inzaghi Honkanen paukutti pari näätämäistä 
kaappia ja vanha kettu Ville ”Gatusso” Hellen, joka teki jälleen loukkaantumisten myötä paluun ja ehti jo 
hetken olla kesken ottelua tajuttomanakin, vaikka pelasikin vain muutaman matsin. Ja lopuksi vielä TeLa, 
joka hyppää muuten vauhditonta pituutta 3.8 metriä, venyi upeasti pallon tielle moneen otteeseen ja pelasi 
joukkueelle monta pistettä. 
 
Olen puhunut! Kiitos ja kumarrus kaikille! Kohti kauden suurinta ja mahtavinta tapahtumaa! 
 
PS. Ei viittiny kirjottaa mitään pahaa, mut ei me nyt noin hyvii oltu joten älkää paukutelko henkseleitä! 
 
PSS. Jos unohdin jotain tai jonkun anteeksi. 

 
Mestari kiittää 



Tilastoja herkkuja kaudelta 2011 a la Tuña  
 
Eniten sarjamaaleja 9 maalia Kumén Tommi 5.div 
Eniten sarjamaaleja Ug2 5 maalia Gustafsson Jan 6.div 
Eniten sarjapisteitä 9 pistettä Kumén Tommi 5.div 
Eniten sarjapisteitä Ug2 6 pistettä Laxman Markku 6.div 
Eniten syöttöjä yhteensä 7 syöttöä Laxman Markku 

Ville Vornanen 
5.div, 6.div, UMC, SC, 
harj.ott 

Eniten syöttöjä sarjassa 7 syöttöä Markku Laxman 6.div/5.div 
Eniten pisteitä yhteensä 10 pistettä Jukka Grip 8+2 

Niko Stark 6+4 
5.div, 6.div, UMC, SC, 
harj.ott 

Eniten pisteitä yhdessä 
ottelussa 

7 pistettä Niko Stark 3+4 21.4.2011, harj.ott KoiPS 
Cold Stars 

Eniten pisteitä yhdessä 
sarjaottelussa 

3 pistettä Juho Isohanni 3+0 27.5.2011, 5.div  OT-77 
Säkkipillit 

Eniten sarjaotteluita 18 ottelua Niko Tuononen 
Ville Vornanen 

 

Eniten otteluita yhteensä 24 ottelua Niko Tuononen 
Ville Vornanen 

 

Pisin pisteputki 4 otttelua Sauli Tuomela 4+1 1.9.-20.9.2011 
    
 
Joukkuetilastoja (sarjapeleistä) 
 
Suurin voitto 5-1 Ug09 - TiPS 2 16.9.2011 
 3-0 Ug2 (CF-DR, HäPSx2)  
Suurin tappio 6-1 Kasiysi Miehet - Ug09 31.5.2011 
 0-5 Kilo IF 3 - Ug 2 26.5.2011 
Pisin tappioton putki 3 ottelua RiRa Ug 2 29.4.-13.5.2011 
Pisin voittoputki 2 ottelua RiRa Ug09/Ug2  
Pisin voitoton putki 5 ottelua RiRa Ug 09 12.8.-9.9.2011 
 3 ottelua RiRa Ug 2 2.8.-15.8.2011 
Pisin tappioputki 3 ottelua RiRa Ug 09 12.8.-28.8.2011 
 2 ottelua RiRa Ug 2  
 
 
Managerin loppusanat 
 
Kausi 2011 sujui kaikilta osin hyvin (pelillisesti ehkä välttävästi) ja oli jälleen ilo johtaa joukkoja tukevalta 
valtaistuimelta. Mieltä lämmitti kauden aikana etenkin ymmärryksen lisääntyminen yhteisen hyvän eduksi. 
Vaikka edelleen pieniä ongelmia oli maksujen saamisessa ajallaan ja poissaoloilmoituksissa, eivät ne 
muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kuormittaneet vetäjiä liiaksi ja vetäjät pääsivät keskittymään itse 
asiaan. Myös managerin lisääntyneet pikkuapurit ovat olleet omiaan helpottamaan seuran johtamista ja 
tehtäviä on saatu jaettua.  
 
Tulevalla kaudella samat haasteet odottavat, mutta näyttää siltä, että kauteen päästäisiin usean vuoden 
tauon jälkeen hieman rauhallisemmasta tilanteesta, jossa joukkueilla on jo kauden alussa hyvä 
pelaajapohja ja osa toiminnoista sujuukin kuin itsestään. Täten kiitän kaudesta 2011 kaikkia mukana 
olleita! 
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