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PUHEENJOHTAJAN TERVEISET

Toinen kerta toden sanoo - eikös niin! Vuosi sitten aurinko lämmitti kotikatsomoomme saapuneita kannustajia, mutta
vielä tuolloin oli naapuri Niemisen Urheilijoiden hetki nousta Neloseen. Tällä kertaa on meidän aikamme, Paloaukean
poikien vuoro.

Siinä missä seuramme harrastajamäärä on vuodessa kivunnut noin 350 palloilijasta heittämällä yli 500 pelaajaan,
kasvaa samassa suhteessa toivottavasti myös Ylyn fanijoukko. Se kuuluisa kahdestoista kentällä olet sinä. Pelaajat
odottavat sinua lauantaina paikalle kannattamaan väriä, jännittämään läpiajoja ja juhlimaan maaleja.

Paikalle saapumalla selviää, pukeeko miehiä koutsaava valmennuspäällikkömme Kema pelipaidan ylleen viimeisessä
kotipelissä? Puskeeko monien junnujemme oma valmentaja Ville jälleen pelivälineen vastustajan verkkoon? Venyykö
Joonas huikeisiin torjuntoihin? Tule todistamaan tapahtumia, sillä urheiluottelu jos mikä on parasta paikan päällä.
Urheilu on mitä mainiointa yhteisöllisyyttä kasvattavaa kulttuuria, jossa katsojalle on tarjolla vähintäänkin teatterin ja
konsertin veroista viihdettä ja metakkaa. Istumapaikkojen loputtua tilavia seisomaneliöitä ja terassituolien paikkoja
piisaa ihan maksutta. Nappaa siis tsemppaava asenne matkaasi, pari kioskikolikkoa taskuusi ja kaveri kyytiisi. Ollaan
yhdessä Yllätys ja ponnistetaan porrasaskelma ylöspäin – kohti Nelosta.

Jutta Kurki, Ylämyllyn Yllätys ry:n puheenjohtaja



PÄÄVALMENTAJAN TERVEISET

Kausi 2021 on enää huipennusta vaille valmis, ja Yllätys - KJK -ottelussa on huikeat panokset: Yllätys siis nousee voitolla
tai tasapelillä ja tappion tullessa jäämme sarjassa toiseksi tai kolmanneksi, riippuen LaPa-95 - KiU -ottelun tuloksesta.
Tähän mennessä kausi on sujunut hienosti, sillä joukkueella on rasitteenaan ainoastaan kaksi tasapeliä, joista toinen tuli
nousukarsintasarjan alussa Lapinlahden Palloa vastaan ja toinen alkusarjassa Kiteen Urheilijoita vastaan.

Joukkueelle täytyy nostaa hattua myös henkisestä kantista, sillä muutamissa otteluissa olemme pystyneet nousemaan
tappioasemasta voittoon, jopa aivan lisäajan viime sekunneilla. Tämä on myös varmasti seurausta siitä, että koko
joukkue on sitoutunut harjoittelemaan hyvin ja tekemään toitä yhteisen tavoitteen eteen.

Tämän lauantain ottelua pelaajat ovat odottaneet koko vuoden. Valmistautuminen aloitettiin talvella ulkona juoksu-,
lihaskunto- ja rapputreeneillä, kun koronarajoitukset eivät sallineet joukkueharjoittelua sisällä. Alkukauden toiminnasta
pitääkin antaa isot kiitokset Toni Kukkoselle ja Teemu Jebille, jotka hoitivat hienosti joukkueen harjoittelua, ennen kuin
itse keväällä hyppäsin valmentajaksi.

Vaikka joukkueemme on jo valmiiksi suhteellisen nuori, niin erittäin ilahduttavaa on ollut seurata B-juniori-ikäisten
pelaajien kasvua pelaaviin rooleihin joukkueessa. Tämä onkin seuramme tavoite, jotta takaamme Yllätyksen omille
junioreille paikan pelata myös junioriuran jälkeen oman seuran edustusjoukkueessa. Se vaatii toimivan, hyvähenkisen,
hyvin valmennetun ja kilpailukykyisen edustusjoukkueen, jotta pelaajat kokevat tämän myös paikaksi, jossa halutaan
pelata. Pitää myös muistaa, että pelaajia ei kasva edustusjoukkueeseen, jos junioritoiminta sen alla ei toimi. Siinä
asiassa olemme koko ajan parantaneet toimintaamme, joskin parannettavaa löytyy aina. Olemme kuitenkin oikealla
tiellä, ja uskon, että tulevina vuosina edustusjoukkueeseen tulee lisää omia kasvatteja, ja joukkue myös menestyy.
Toivottavasti jo ensi kaudella Nelosessa!

Markus Ihalainen, päävalmentaja



OTTELUENNAKKO

Yllätyksen miesten edustusjoukkue jahtaa nousua Neloseen ja nousun ratkaiseva ottelu pelataan tulevana lauantaina
18.9. klo 13.00 Paloaukean tekonurmella. Vastaan astelee Kuopion Jalkapallokerho, joka voitti oman alkusarjan
lohkonsa ja majailee noususarjassa toisella sijalla hengittäen Yllätyksen niskaan. Yllätyksellä on kolmesta ottelusta
kasassa 7 pistettä ja KJK:lla pisteitä yhtä monesta ottelusta on yhteensä 6. Lohkon seuraavat joukkueet ovat neljän
pisteen Lapinlahden Pallo, sekä Kiteen Urheilijat, jotka pelaavat oman keskinäisen vääntönsä samana päivänä klo
17.00 Lapinlahdella.

Sarjasta nousee varmuudella vain yksi joukkue Neloseen, ja on varmaa, että nousija tulee Yllätys-KJK ottelusta. Yllätys
nousee voitolla tai tasapelillä. Mikäli Yllätys häviää ottelunsa KJK:lle, nousee KJK silloin Neloseen sarjavoittajana, ja siinä
tapauksessa Yllätys joutuu jännittämään LaPa-KiU -ottelun tulosta tietääkseen sijoituksensa. Sarjan toinen sijakin saattaa
olla tärkeä, sillä usein kaksi joukkuetta on noussut sarjaporrasta ylemmäksi. Sarjassa toiseksi sijoittuneen joukkueen
nouseminen/nousematta jääminen ratkeaa vasta myöhemmin syksyllä, kunnes Kakkosen, Kolmosen ja Nelosen kaudet
on saatu päätökseen, ja niistä sarjoista tiedetään nousijat sekä putoajat.

Yllätys on noususarjassa pelannut jo kolme ottelua. Se aloitti sarjan kotitasapelillä Lapinlahden Palloa vastaan lukemin 1-
1, jonka jälkeen joukkue vieraili Kiteen Urheilijoiden vieraana, josta tuliaisina oli 3-5 vierasvoitto. Viime viikon keskiviikkona
Yllätys vieraili Juankosken Pyrkivän vieraana ja raapi tiukan taiston jälkeen 3-2 vierasvoiton. Jokainen noususarjan ottelu
on ollut siis erittäin tiukka, ja sitä todennäköisesti tulee olemaan myös tulevan lauantain ottelu. KJK puolestaan aloitti
sarjan 1-0 tappiolla Kiteelle, mutta on sen jälkeen voittanut kaksi otteluaan putkeen, kun ensin kaatui JuPy 7-0 ja
viikonloppuna LaPa-95 maalein 1-0.

Lähtökohdat lauantain otteluun ovat siis kutkuttavat, kun ottelun panoksena on nousu Neloseen. Yllätys haluaa voittaa
ja haastaa kokeneemman KJK:n. Vastus on kova, mutta avaimet on omissa käsissä. Kannustetaan Yllätys voittoon!



1 Eskman Joonas (maalivahti)
2 Pasanen Jarkko (puolustaja)

3 Tikka Antti (puolustaja)
4 Ihalainen Markus (puolustaja)

6 Lemmetyinen Tino (keskikenttä)
7 Bilow Abdiasis (keskikenttä)

8 Jeb Teemu (hyökkääjä)
9 Alsio Reima (hyökkääjä)

10 Piitulainen Pyry (keskikenttä)
11 Tuomela Panu (C) (keskikenttä)

12 Linervo Benjamin (maalivahti)
13 Rokkonen Jesse (keskikenttä)

14 Sippola Pietari (hyökkääjä)
15 Kukkonen Toni (puolustaja)

18 Vänskä Janne (puolustaja)
19 Eronen Arttu (keskikenttä)

20 Homanen Ville (keskikenttä)
21 Eskelinen Jaani (keskikenttä)

22 Frimodig Mikko (puolustaja)
23 Hersi Mahamed (hyökkääjä)

24 Kallinen Tomi (puolustaja)
28 Jaskari Joonas (puolustaja)

29 Korhonen Eemil (keskikenttä)
36 Pietarinen Aatu (hyökkääjä)

37 Kuosmanen Akseli (puolustaja)
38 Ratilainen Sami (keskikenttä)

72 Martikainen Ville (keskikenttä)

Ihalainen Markus Päävalmentaja

Piitulainen Marko Joukkueenjohtaja
Fali Mika Huoltaja

1 Tiusanen Timo (maalivahti)
2 Kosonen Tomi (puolustaja)

4 Alaoui Ahmed (puolustaja)
5 Reh Say (puolustaja)

6 Hynninen Olli (puolustaja)
7 Taskinen Oskari (keskikenttä)

8 Ruotsalainen Pekka (keskikenttä)
9 Toivanen Markus (hyökkääjä)

10 Heinonen Hannes (hyökkääjä)
11 Tiihonen Pekka (maalivahti)

12 Aliche Kingsley (keskikenttä)
13 Joseph Joseph Joseph Joseph (keskikenttä)

14 Korhonen Roope (puolustaja)
15 Antikainen Vili (keskikenttä)

16 Hiltunen Ville (maalivahti)
19 Hartikainen Kalle (keskikenttä)

20 Shalfon Majid (hyökkääjä)
21 Nurmela Ville (keskikenttä)

23 Reh Taw
24 Al-Khykane Abdulkarem (puolustaja)

25 Kettunen Janne (keskikenttä)

28 Sanchez Alejandro
29 Seppälä Touko
34 Markkanen Sami (puolustaja)

42 Erkkilä Ville (puolustaja)
43 Haikonen Mikko (keskikenttä)

46 Holopainen Kalle (puolustaja)
48 Antikainen Samuli (hyökkääjä)

54 Utsch Michael (puolustaja)
70 Hyvärinen Erik (hyökkääjä)

77 Rissanen Antti (keskikenttä)
78 Bevacqua Raffaele (keskikenttä)

KOKOONPANOT



Miesten Vitonen
A-NOUSUSARJA

SARJATAULUKKO



NOUSUSARJA, YLLÄTYKSEN MAALINTEKIJÄT

Lisää teksti 

napsauttamalla

Pelaaja Joukkue Ottelut Maalit

Homanen Ville Yllätys 2 1

Pasanen Jarkko Yllätys 2 1

Ratilainen Sami Yllätys 2 1

Alsio Reima Yllätys 3 1

Bilow Abdiasis Yllätys 3 1

Jeb Teemu Yllätys 3 1

Kuosmanen Akseli Yllätys 3 1

Lemmetyinen Tino Yllätys 3 1

Pietarinen Aatu Yllätys 3 1

https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/62670/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/132196/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/86578/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/132196/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/90617/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/132196/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/54248/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/132196/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/555951/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/132196/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/65394/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/132196/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/384360/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/132196/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/76555/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/132196/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/person/87751/info
https://tulospalvelu.palloliitto.fi/team/132196/info


YHTEISTYÖKUMPPANIT

https://www.ylamyllynapteekki.fi/
https://kotiseutu-uutiset.com/
https://fi-fi.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/K-market-Yl%C3%A4mylly-192206367457074/
http://www.liperi.fi/

