
Penkinlämmittäjä otti kunnian itselleen 

2.3.  Parolan Lento-64-Lukko  2–3 (21–25, 22–25, 27–25, 25–23, 13–15) 
 
Luja-Lukon johto joutui pureskelemaan visaista pähkinää kauden viimeisen kolmossarjaottelun 
aattona. 
 
Pälkäneläiset miettivät kuumeisesti, kuka voisi korvata estyneen päävalmentajan Petri Hildénin. 
 
Poissaolo ymmärrettiin täysin, sillä Hildénille avautui kerrankin tilaisuus Tallinnan nähtävyyksien 
ihailuun. Hän on unelmoinut avartavasta kulttuuriretkestä pikkupojasta lähtien. 
 
Lukko kävi läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot, mutta sopivaa tuuraajaa ei löytynyt millään. 
 
Lopulta johdon piti tyytyä Jarmo Sokkaan. Penkinlämmittäjänä tunnettu seurustelu-upseeri hoiti 
vastaavaa tehtävää jo syyskaudella Ylöjärvellä, mutta kamppailusta ei irronnut pisteen 
puolikastakaan. 
 
Siksi tämä vaihtoehto ei houkutellut hirveästi suurta seurajohtajaa Pekka Vilkkusilmä-Ikosta. 
 
– Annetaan nyt kaverin yrittää toisen kerran. Oli minullakin kerran huono päivä. Tosin siitä on 
kulunut jo reilu vuosikymmen, Lukon uudeksi kulttihahmoksi noussut Asko Nallekarhu-Niemi 
heitti. 
 
Sokka oli täynnä intoa viimeistelyharjoituksissa. Hän olisi halunnut hieroa hyökkäyskuvioita vielä 
yhdeksän jälkeenkin, kunnes Reko Käenniemi puuttui asiaan. 
 
– Kuules nyt Penkinlämmittäjä. Emme ehdi Kievariin ajoissa, ellei hommaa lopeteta nyt. Sen 
jälkeen piha on täynnä janoisia ja kiukkuisia kavereita, Lammin Herttua kivahti. 
 
Vasta siinä vaiheessa Sokka ymmärsi puhaltaa pelin poikki. 
 
– Minulla on pari yllätyskorttia takataskussa Lentoa varten, Penkinlämmittäjä touhotti. 
 
– Kerro nyt ihmeessä meille meillekin, Nallekarhu uteli. 
 
– Olen kaavaillut semmoista juttua, että pannaan neljä miestä etukäntälle ja vain kaksi taakse. Kato, 
näin saadaan tilkittyä meidän hataraa torjuntaa. Taakse on turha jättää enempää ukkoja, kun emme 
saa kuitenkaan palloja ylös, tuuraajaluotsi innostui. 
 
– Taitaa olla parempi, että mennään ihan perinteisellä systeemillä. Kokeillaan näitä neljän torjujan 
hommeleita vasta kevään korvalla, kapteenin nauhaa kantava Niemi rauhoitteli. 
 
– No jos itse Nallekarhu on tätä mieltä, niin mennään sitten niin, Sokka myöntyi. 
 
Homma eteni sovitusti kolmannen erän loppupuolelle asti, kunnes Lukon virolaislaituri Tauno 
Järvemets loukkasi pahasti toisen nilkkansa. Niemi piti vaihtaa hänen tilalleen. Nallekarhu liikkuu 
keskiseisojan statuksella, mutta Otso pystyy hoitamaan tontin kuin tontin. Moppauksesta lähtien. 
 
Erätauolla Penkinlämmittäjä siirsi Joni Sokan muina miehinä liberon paikalta yleispelaajaksi. 
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Vähältä piti, ettei voitto karannut käsistä uhkarohkean vedon jälkeen. 
 
Lopulta Lukko hoiti kuitenkin homman kotiin. 
 
– Suurkiitokset koko joukkueelle, mutta pinnat tulivat ennen kaikkea oivallukseni ansiosta. Se 
lähenteli neroutta, Sokka kommentoi virallisessa lehdistötilaisuudessa. 
 
Valitettavasti kuulijoiden joukko jäi kovin vähäiseksi. 
 
Lukon pelaajilla on tapana sammuttaa pahin jano läheisessä kippolassa, mutta tällä kertaa yli puolet 
porukasta lähti suoraan mamman helmoihin. 
 
– Nössöposket lähtivät kotiin. Paikalle jäivät vain Reko, Tambet (Kruusimaa) ja minä. Kuvittele nyt 
– joukkueen maine oli pahasti vaarassa, Nallekarhu näpäytti. 
 
Nallekarhu kruunasi juhlaillan 
 
22.2.  Lukko-Ylöjärven Lentopallo  3–0 (25–18, 25–19, 25–20) 
 
Luja-Lukon jykevä kapteeni Asko Niemi on kuuluisa mies. 
 
Kun Niemi tömisteli syöttämään kolmannen erän ratkaisupisteitä, perjantain kuuluttajavieras Timo 
Humaloja kutsui keskiseisojaa oikeaoppisesti Nallekarhuksi. 
 
Koko Pirkanmaan tuntema Nallekarhu kruunasi upean illan kahdella ässäsyötöllä. 
 
Harmi, ettei kauden ennätysyleisön joukossa ollut muita lapsia kuin tunnetun Kimmo Letku-
Lehtelän poika Pikku-Letku. 
 
Nyt pienokaisilla olisi ollut loistava tilaisuus käydä taputtelemassa uutta Paelkaene Gardenin 
lemmikkiä. 
 
Ensi vuodeksi on suunnitteilla jo lasten vartti. Silloin pikkupaavot ja -martat pääsisivät leikkimään 
Nallekarhun kanssa. 
 
Kauden viimeinen kotiottelu veti lentopalloväelle tuttuun Gardeniin reilut 80 ihmistä. Pääsylippuja 
myytiin komeasti 55. Arpoja meni kaupaksi vielä enemmän. 
 
Lukko satsasi kamppailuun viime kauden kokemuksesta innostuneena. Silloin Kalevan Lentopallon 
vierailun yhteyteen rakennettiin hieno spektaakkeli Tampereen Sisun cheerleader-ryhmästä 
Rascalsista lähtien. 
 
Nyt Pälkäneen lentopallopyhättöön saatiin houkuteltua säihkyvä aerobiccaaja Annemari, maan 
eliittiin kuuluva kuuluttaja sekä tällä kertaa musiikkimaestrona häärännyt Pekka Vilkkusilmä-
Ikonen. 
 
Liigatasolle noussut tuomarisuuruus oli koko yleisötapahtuman isä. Valmentajalegenda Petri Hildén 
ja joukkueenjohtaja Jari Perkiö auttoivat parhaansa mukaan. 
 
Perjantai-iltaa ryyditettiin joukkueiden esittelyllä sekä sähköisellä tulostaululla. Lukon 
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toiminnanjohtaja Kimmo Ketola hoiti tämän homman täsmällisesti. 
 
Maajoukkueen uusi päävalmentaja Tuomas Sammelvuo oli jo tuloillaan Gardeniin, kunnes hänelle 
selvisi Venäjälläkin kehutun Ville Hyper-Mattilan poissaolo. 
 
Tukholmassa työskentelevää Huutijärven ihmemiestä harmitti yli kaiken, kun hän ei päässyt 
näyttämään suuruuttaan. Yhdessä vaiheessa Mattila suunnitteli jo yksityishelikopterin tilaamista, 
mutta suunnitelmasta oli pakko luopua kiireisen aikataulun takia. 
 
Pälkäneläiset ilahtuivat kovasti saatuaan tamperelaisen lentopallovaikuttajan Lasse Komulaisen 
Gardenin katsomoon. Komulainen pyydettiin luonnostaan arvovaltaiseen palkintoraatiin. 
 
Arvostetut palkinnot menivät Lukon Joni Veripäälle ja Ylöjärven Lentopallon Tero Kautiaiselle. 
 
He pääsivät nauttimaan palkinnoistaan Kostian Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä. Paikka oli 
pullollaan lentopalloväkeä alkuillasta. Kotivoitto nosti tunnelman kattoon luonnostaan. 
 
Vuosi sitten Lukolla oli suuria vaikeuksia KaLen kanssa, mutta tällä kertaa joukkue pelasi kauden 
parhaan ottelunsa oikeaan aikaan. Kaikki paikalla olleet pitivät näkemästään. 
 
Perkiö juhlisti hienoa tapahtumaa ilmestymällä penkille pikkutakki päällä. Hän oli luvannut näin jo 
aiemmin, mutta muut luulivat heittoa pelkäksi vitsiksi. Ilmeet olivat näkemisen arvoisia. 
 
– Kaveria voisi luulla fiksuksi, ellei tuntisi häntä, Letku-Lehtelä lohkaisi. 
 
Takavuosien kulttipelaaja Petteri Peräseinä-Miettinen kunnioitti tapahtumaa. Hän tuli paikalle 
Pentti Casanova-Niemisen kanssa Kievarin kautta. 
 
Yhdessä vaiheessa Miettinen ehti jo pelästyä, kun Tauno Järvemetsin syöttö painui suoraan 
takaseinään. Miettinen pääsi kuitenkin pelkällä säikähdyksellä. Pallo osui kymmenen senttiä 
alemmaksi kuin Peräseinän ennätyslaakissa. 
 
– Olisi ollut noloa menettää ennätys tämmöisessä juhlatapahtumassa, Miettinen myönsi. 

22.2.  Kauden huipennus: Lukko-Ylöjärven Lentopallo 

Annemarin aerobic kruunaa perjantai-illan  

 
Luja-Lukon kolmossarjajoukkue hemmottelee ystäviänsä kauden huipennuksessa muutenkin kuin 
huippupelillä. 
 
Lujan ja Ylöjärven Lentopallon välistä kamppailua väritetään kiehtovalla väliaikaohjelmalla. 
Yleisöä ilahduttaa säihkyvä aerobiccaaja Annemari. 
 
Samalla jatketaan viime vuoden hienoja perinteitä. Silloin Paelkaene Gardenissa esiintyi Tampereen 
Sisun cheerleader-ryhmä Rascals. 
 
Annemarin ja musiikin ohella katsojia viihdytetään kuulutuksilla. Alan ammattilainen Timo 
Humaloja esittelee joukkueet ennen peliä ja tuo oman lisämausteensa myös pelin aikana. 
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Lisäksi on tarjolla arpajaiset, tuoretta pullaa, kahvia ja loistava perjantai-illan tunnelma. 
 
Annemarin tähdittämä jännityskamppailu pelataan Gardenissa 22. helmikuuta kello 20.00. 
Kannattaa tulla paikalle hyvissä ajoin, ettei kiehtova esittely jää väliin. 
 
Seuraavassa hiukan esimakua Lukon otteluraporteissa esiintyvistä gladiaattoreista: 
 
Viron liito-orava = Rain Annuste 
 
Hervannan hehtaaripyssy = Joni Veripää 
 
Kangasalan Kanuuna = Matti Kannus 
 
Lammin Herttua = Reko Käenniemi 
 
Veltto Letkukäsi = Kimmo Lehtelä 
 
Penkinlämmittäjien kuningas = Jarmo Sokka 
 
Nallekarhu = Asko Niemi 
 
Perjantai-ilta näyttää, kenelle sankarin viitta siirtyy Huutijärven Ihmemiehen Ville Hyper-Mattilan 
harteilta. Tukholmassa työskentelevä Oikea Tohtori on todella harmissaan, kun hän ei pääse 
kokemaan perjantai-illan huumaa tällä kertaa. 

Vilkkusilmä pääsi verkolle! 
 
Pälkäneläinen tuomarilegenda Pekka Ikonen nousi lauantaina (16.2.) valtakunnalliseen 
tietoisuuteen. 
 
Auringontarkasta näöstään tunnettu Vilkkusilmä pääsi liigaotteluun verkkotuomariksi ensimmäisen 
kerran urallaan. 
 
Historiallinen hetki koettiin Muuramen Lentopallon ja Korson Vedon välisessä kamppailussa. 
 
Luja-Lukon lentopallojaoston pomo hoiti homman juuri niin mallikkaasti kuin sopi odottaakin. Hän 
ei päästänyt läpi yhtään verkkovirhettä eikä keskirajan ylitystä. Kokeneetkin pelaajat huomasivat 
tulokkaan suuruuden. 
 
Vilkkusilmä havaitsee mielenkiintoiset kohteeet poikkeuksellisen tarkasti. Häneltä ei jää 
huomaamatta yksikään hehkeä katsoja, vaikka yleisömäärä hipoisi tuhatta. 
 
Naiskauneutta arvostava pillipiipari pystyy sanomaan jokaisen ottelun jälkeen, kuinka moni rouva 
oli katsomossa hame päällä. Lukumäärään ei jää tippaakaan tulkinnanvaraa. 
 
Liigatuomarit ovat arvokkaita herroja. Pelipaikalle mennään puku päällä. Niinpä Ikosella riitti 
selitettävää kotona, kun hän lähti ykkösissä lauantaiselle reissulle. 
 
Vilkkusilmä selviytyi tästäkin haasteesta mallikkaasti. 
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Ikosen seuraavana haasteena odottaa perjantainen kolmossarjaottelu. Tapahtumakoordinaattoriksi 
nimetty Vilkkusilmä vastaa siitä, että kaikki pelaa Paelkaene Gardenissa kuin rasvattu. 
 
Luvassa on paljon muutakin kuin Lukon ja Ylöjärven Lentopallon kamppailu. 
 
– Tätä peliä ei kannata jättää väliin mistään hinnasta, Ikonen korostaa. 

Kruusimaa vastaa seitsemää Lehtelää! 

9.2.  Lempäälän Jyry-Lukko  3–1 (35–33, 25–23, 22–25, 25–23) 

Luja-Lukon virolaispassari Tambet Kruusimaa on saanut tarpeekseen vaihtomiesten keräämästä 
julkisuudesta. 
 
– Eihän siinä ole mitään rotia, että Nallekarhu-Niemestä, Letku-Lehtelästä, Penkinlämmittäjä-
Sokasta ja muista joukonjatkoista kohistaan jatkuvasti mediassa. Onhan meillä pelimiehiäkin, 
Kruusimaa latasi. 
 
Ketä oikein tarkoitat? 
 
– No, itseäni etunenässä. Vastaan ainakin puoltatoista pelaajaa. Ja vähintään seitsemää Lehtelää, 
Kruusimaa täräytti. 
 
Totta puhuen tuo Lehtelä-arvio osui naulan kantaan. Koominen keskitolppa jäi Lukossa maskotin 
rooliin jo muutama vuosi sitten. Sitä ennen hän oli vihoviimeinen hätävara. 
 
– Silti kaverista suolletaan tarinaa kilometrikaupalla. Muutenkin meikäläisestä saisi paljon 
värikkäämpiä juttuja. On meinaan sattunut ja tapahtunut vuosien varrella. 
 
Kruusimaan itsevarmuus on kasvanut huimasti loppuvuoden ryhtiliikkeen jälkeen. Passari on 
käynyt Lukon treeneissä kahden kuukauden sisään useammin kuin edellisinä kausina yhteensä. 
 
Pelikaverit keksivät aktiivisuuteen selkeän syyn. Perheenlisäys (onnea vaan!) on nostanut 
virolaisvirtuoosin aktiivisuutta ja energisyyttä tuntuvasti. Muut ovat panneet tämän ilolla merkille. 
 
Vielä kun Kruusimaa saisi houkuteltua laiskanpulskean Tauno Järvemetsin edes silloin tällöin 
matkaansa. Järvemets on käynyt treeneissä yhtä usein kuin takavuosien suunsoittomestari Petri 
Kotisohva-Passila. 
 
Uskilan Pavarotti kahlittiin taannoin kettingillä kiinni varsinkin perjantai-iltaisin, ettei hän pääse 
luikahtamaan Paelkaene Gardenin kautta Kostian Kievarin viihtyisään ilmapiiriin. 
 
– Sitä kaveria ei ole näkynyt tällä ainakaan vuoteen. Edelliskerralla kaveri talutettiin autoon heti 
ensimmäisen oluen jälkeen, nimettömänä pysytellyt Kievarin kanta-asiakas paljasti. 
 
Komeita autoja palvova Kruusimaa valmistautui Lempäälän Jyryn kaatoon huolellisella 
pohjustuksella. 
 
Pelintekijöiden kuningas pohdiskeli Lukon hyökkäyskuvioita kaupungilla pikkutunneille asti. 
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Yhdessä vaiheessa hän oli jo soittamassa Peippi-Pete Tuomiojalle juju-niksejä varten, mutta lopulta 
passari luopui ideastaan. 
 
Jyry järjesti Kruusimaalle painajaismaisen iltapäivän Sääksjärven koulussa. Heti avauserä venyi 
jatkopalloille – ja muissakin erissä edettiin pitkän kaavan kautta. 
 
Vaikka virolainen loi pohjakuntoansa viime kesänä pitkin Tamperetta, silti mies alkoi piiputtaa 
pahaenteisesti. 
 
Pelipaita oli kosteampi kuin takavuosien sentterilegendalla Pekka Sähkö-Viitasella. 
 
– Nostakaa nyt tumpulat edes tännepäin, ettei tarvitse ravata hullun lailla, Kruusimaa ojensi 
hihamiehiä. 
 
Iltapäivä oli poikkeuksellisen hankala myös valmentajaguru Petri Etukeno-Hildénille. Hän pyöritti 
päätään epätoivoisena avauserän edettyä yli 30 pisteen. 
 
Matematiikka ei ole ollut koskaan hänen vahvin alueensa. Nallekarhu ehdotti helmitaulun 
hakemista Sääksjärven varastosta. 
 
– Älä nyt hulluttele. Käytän sormiani, Hildén tuhahti. 
 
Kamppailu päättyi katkeraan tappioon, mutta Kruusimaa oli huojentunut piinan päätyttyä. 
 
– Säilyin sittenkin hengissä, passari huokaisi. 

Lörppähuulien ilme kirkastui 

1.2.  Lukko-Aitolahden Riento  3–0 (25–21, 25–18, 25–21) 

Luja-Lukon virolaisvahvistus Rain Annuste on hauska veikko. 
 
Hän tuulettelee riehakkaasti onnistuneiden suoritusten jälkeen ja sadattelee äänekkäästi virheiden 
perään. 
 
Meteli on kova, mutta edes maanmies Tambet Kruusimaa ei ymmärrä aina sanomaa. Annuste 
sekoittaa niin omalaatuisesti viron, englannin ja suomen kieltä, ettei kukaan tahdo pysyä perässä. 
 
Niinpä ylivoimaisesti paras kommunikointikeino on viittomakieli. 
 
Kimmoisa sentteri liikkuu niin korkealla, että heikkopäisimpiä vastustajia hirvittää. Painavat lyönnit 
lähtevät katon rajasta, kun pallo sattuu osumaan käteen. 
 
Väärä ajoitus aiheuttaa välillä koomisia tilanteita. 
 
– Siinä olisi hurja kaveri, kun osasi vielä pelata lentopalloa, Paelkaene Gardenin katsomossa 
vitsailtiin. 
 
Annuste järjesti perjantai-iltana piinaavia hetkiä kesylle Aitolahden Riennolle ja vastapainoksi 
iloisen yllätyksen omalle joukkueelle. 
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Olisittepa nähneet Petri Hildénin, Kimmo Lehtelän, Jarmo Sokan ja muiden lörppähuulien ilmeen, 
kun virolainen ilopilleri tuuppasi olutkorin keskelle pukukopin lattiaa. 
 
Annuste toi muille janojuomaa synttäreidensä kunniaksi. Tosin Iso-Sokka epäili, että hän halusi 
taata itselleen pelipaikan tällä konstilla. Temppu osui ja upposi valmentaja Hildéniin. 
 
– Meillä olisi ollut penkillä kovempiakin keskiseisojia, Sokka muistutti ja tarkoitti itseänsä. 
 
– Kuules nyt Jampe, taisit unohtaa kokonaan minut ja Letku-Lehtelän. Kerrankin olisi ollut loistava 
tilaisuus heittää viisi keskitolppaa kentälle. Silloin vastustaja olisi saanut elämänsä selkäsaunan. 
Kaverit harhailisivat vieläkin pitkin Syrjänharjua, Kangasalan Nallekarhu Asko Niemi täsmensi. 
 
– Älkää nyt pojat loukkaantuko... Olen kuitenkin hiukan eri kaliiberin kaveri kuin te, Sokka vastasi. 
 
Se siitä väittelystä. 
 
Kaikki Lukon jälkipeleihin osallistuneet tietävät, ettei Nallekarhu koske oluttuoppiin olenkaan. Iso-
A on vannoutunut lonkeron ystävä. 
 
Annuste taisi unohtaa tämän kokonaan. 
 
– Tai sitten Rain oli perillä, että vietän tipatonta alkuvuotta. Ainakin helmikuun loppuun asti, Iso-A 
muistutti. 
 
Letku-Lehtelä lipoi huuliansa enteellisesti jo ennen pelin alkua. 
 
– On se upea juttu, että nyt on jo helmikuun ensimmäinen päivä. Ei tarvitse murehtia enää 
tipattomasta tammikuusta, Letkukäsi heitti. 
 
Letkukäsi osoitti taas kerran selkärankansa kokeiltuaan kuukauden ajan tipatonta tiistaita. 
 
Valitettavasti kunnianhimoinen päämäärä mureni heti ensimmäisenä tiistaina, kun keskitolppa asteli 
jääkaapille pahaa aavistamatta. 
 
Kuinka ollakaan – maito- ja pilttipurkkien takaa pilkisti kaksi tutunnäköistä oluttölkkiä. 
 
– En voi käsittää, mistä ne olivat jääneet sinne. Otti niin paljon päähän, että imaisin ne samantien 
pois piinaamasta, Letkukäsi selitti. 
 
No, seuraava tammikuu lähestyy jo kovaa kyytiä... 
 
Paelkaene Garden muuttui lasten rakastamaksi pallomereksi kolmossarjaottelun aattona. Pallot 
kimpoilivat iloisesti pitkin seiniä ja kattoa, kun 23 virtuoosia haki tuntumaa. 
 
Siinä vaiheessa monet katsojat poistuivat viisaasti kahvitauolle välttääkseen summittaisesti 
sinkoilevat pallot. 
 
Loppujen lopuksi lämmittelystä selviydyttiin ilman isoja vaurioita. Yleisö huokaisi helpotuksesta, 
kun ylimääräiset pallot kerättiin pussiin. 
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Pikku-Perkiö rokotti heti ässällä! 

25.1.  Lukko-Kalevan Lentopallo  3–0 (27–25, 25–22, 25–21) 

Kalevan Lentopallon valmennuspäällikkö Pasi Palonen sai kuningasidean Pälkäneen-vierailun 
aattona. 
 
Palonen halusi tarjota ahkerasti treenanneelle Tomi Perkiölle kolmossarjadebyytin ja sai myytyä 
ajatuksensa tamperelaisjoukkueen valmentajille. 
 
Paikka oli tietoisesti valittu. Kaikki Lukon pelejä seuraavat tietävät Paelkaene Gardenin kahviota 
pitävän Pohjalahden Pikku-Pommittajan. 
 
Lukon valmentajalegenda Petri Hildén törmäsi Perkiöön Gardeniin saavuttuaan ja hämmästeli 
miksei poika hoida tällä kertaa myyntihommia. 
 
– Mä pelaan, Perkiö vastasi. 
 
– Ei sun nimeä ole meidän listoissa, Hildén ihmetteli. 
 
– En mä teillä pelaakaan, vaan KaLessa, Perkiö kuittasi. 
 
Hildénin hämmentynyt ilme oli näkemisen arvoinen. 
 
Vasta 14-vuotiaan juniorin tähtihetki koitti heti avauserässä, kun KaLen valmennusjohto komensi 
hänet syöttämään. 
 
Se syöttö pysyy mielessä ikuisesti. Pohjalahden Pikku-Pommittaja täräytti ässän heti ensimmäisellä 
kosketuksellaan. Pallo kimposi Lukon liberon Joni Sokan oksaisista käsistä seinille. 
 
– Valitsin heikoimman lenkin ja annoin mennä vaan, Perkiö kuvaili. 
 
Sokka puhui koko illan lahjapisteestä, mutta sitä ei uskonut kukaan edes Kostian Kievarin 
viihtyisässä ilmapiirissä. 
 
Tuskin tarvitsee mainita erikseen, ettei Perkiö päässyt nauttimaan vielä jälkipeleistä... 
 
Ensimmäinen syöttövuoro katkesi harmittavaan rajarikkoon. 
 
– Muuten olisin vetänyt toisen ässän perään, hän tuumi vaatimattomaan tyyliinsä. 
 
– Näköjään isänsä poika. Pommittajallekin tulee jatkuvasti rajarikkoja. Poika syöttää sentään 
oikeaoppisesti, Hildén kuittasi. 
 
Niin – Iso-Perkiö taitaa olla ainutlaatuinen ilmestys koko Suomessa. Hän syöttää oikealla kädellä ja 
oikea jalka edellä. Siis samaan tyyliin kuin dartsin heittäjät. 
 
Helppo arvata, mistä tavat ovat peräisin... 
 
Perkiö sai uuden tilaisuuden toisessa erässä, mutta silloin syöttö pysähtyi verkon yläpaulaan. 
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– Ei sentään alapaulaan niin kuin Super-Mattilalla, hän heitti. 
 
Tällä kertaa Huutijärven Ihmemies välttyi syöttövirheiltä kokonaan. Sen sijaan muiden aloituksia 
moittinut Asko Niemi teki nyt elämänsä munauksen. Kangasalan Nallekarhu syötti eräpallon 
verkkoon. Siinä vaiheessa keskitolpalle olisi annettu sakinhivutusta, ellei Iso-A olisi niin vahva 
kaveri. 
 
– En keksi muuta selitystä kuin yhteiset automatkat. Ilmeisesti Mattilan piirteet ovat tarttuneet 
meikäläiseen. Onneksi ei tartte pelätä vastaavaa vähään aikaan, Nallekarhu päivitteli. 
 
Pikku-Pommittajasta vielä sen verran, että hän aloitti kolmossarjapelinsä yli kymmenen vuotta 
nuorempana kuin Iso-Perkiö. 
 
Poika on perinyt isältänsä paitsi pelinumeron (9) myös kuninkaallisen laitahyökkääjän roolin. Tosin 
KaLessa häntä on ajettu sisään myös passarin tontille. 
 
– Tekniikan täytyy olla peräisin jostain muualta kuin isältä. Varmaan äitiltä, Hildén lohkaisi. 

Tuuraaja-Sokka puhui pehmeitä! 

18.1.  Ylöjärven Ryhti-Lukko  0–3 (22–25, 25–27, 22–25) 

– Voi taivas. Ei ihme, että edellinen Ylöjärven-peli karkasi käsistä, Luja-Lukon valmentajalegenda 
Petri Hildén taivasteli perjantaisen nitrokamppailun jälkeen. 
 
Vuoden pälkäneläisluotsiksi valittu Hildén päivitteli taannoista vierailua, jolloin joukkoja johti 
Jarmo Penkinlämmittäjä-Sokka. 
 
– Minä kuvittelin, että Jampe ymmärtää jotakin lentopallosta. Mutta sehän oli pihalla kuin 
lumiukko, Hildén hämmästeli. 
 
Karu totuus valkeni Metsäkylän koulun ahtaassa salissa, kun Sokka alkoi puhua pehmeitä kesken 
perjantai-illan. 
 
Hilpee epäili aluksi, että raskas työviikko on vaatinut veronsa. Myöhemmin hänelle valkeni 
todellinen syy – olematon lajituntemus. 
 
Sokka ehdotti, että pälkäneläisjoukkueen maskotiksi palannut Kimmo Letku-Lehtelä kävisi 
torjumassa uudestaan passari Tambet Kruusimaan paikalla. 
 
– Mitä oikein höpiset? Ei vaihtoa voi tehdä kuin kerran erässä, Pälkäneen palkintoraadin hurmannut 
guru opasti. 
 
Myöhemmin Sokka oli änkeämässä itse Kruusimaan paikalle, vaikka Letku-Lehtelä oli käynyt 
haromassa tyhjää samalla paikalla jo hiukan aiemmin. 
 
– Kuules nyt Jampe. Tässä kuningaspelissä on tietyt säännöt. Ne pitää tuntea ennen kuin pääsee 
johtamaan peliä, Hildén muistutti. 
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– Minähän olin jo kerran – ja hyvin meni, Sokka vastasi. 
 
– No, hyvin ja hyvin. Ei kai tappiopelin jälkeen voi olla tyytyväinen, Hildén kuittasi. 
 
Muut pälkäneläispelaajat kuulivat myöhemmin Sokan toilailuista. Koko paluumatka pohdittiin, 
miten asia saataisiin korjattua. 
 
– Mehän voidaan kokoontua saunailtaan ja kutsua tuomarisuuruus Pekka Vilkkusilmä-Ikonen 
luennoimaan säännöistä, Letku-Lehtelä tuumi. 
 
– Ei jukolauta. Ettekö muista, mitä edelliskerralla tapahtui. Vilkkusilmä paasasi niin pitkään, että 
janojuomat kuluivat loppuun. Ei sitä saarnaa kestä kukaan uudestaan, Kangasalan Nallekarhu Asko 
Niemi korosti. 
 
– Hyvä, kun muistutit. Olin unohtanut jo koko jutun, Letkukäsi myönsi. 
 
– Sinulla on tapana unohdella muitakin asioita saunailtojen jälkeen, Iso-A tokaisi. 
 
Pälkäneläiset päättivät porukalla, että tästä lähtien hätätapauksissa turvaudutaan Mäyrävuoren 
Casanovan Pentti Niemisen apuun. Pulttikengät takaavat, ettei viiksivallu pääse leijumaan missään 
oloissa. 
 
Letku-Lehtelä on oma lukunsa pälkäneläisessä lentopallohistoriassa. Kukaan ei muista enää, milloin 
hän on pelannut viimeksi täyden sarjaottelun. Hyvästä ottelusta puhumattakaan. 
 
Lehtelällä on uskomaton kyky keksiä selityksiä jatkuville poissaoloilleen. Taannoin ohjelmassa oli 
jatkuvasti muuttokeikkoja ja kyläreissuja. Sen jälkeen tulivat selkävaivat ja Pikkuletkun 
hoivaaminen. 
 
Nyt hän päätti ottaa itseään niskasta kiinni. 
 
– Kuulkaas nyt pojat. Se on semmoinen juttu, etten olisi päässyt perjantaiolusille ilman tätä 
pelireissua. Näin lupa järjestyi ilman suurempia mutinoita, Letkukäsi perusteli. 
 
Kolumbialainen kohuhakkuri Carlos Mendez oli häpinyt maisemista, kuten Iso-A epäili jo viikolla. 
Sen sijaan Lukon ykköshahmoksi nousi Tauno Järvemets. 
 
Ryhti ei saanut virolaispommittajasta minkäänlaista otetta. 
 
Huippuvireeseen oli selkeä syy – sopivan leppoisa työpäivä. 

Kuume pudotti kohu-Mendezin! 

11.1.  Lukko-Pirkkalan Viri  1–3 (25–22, 17–25, 19–25, 19–25) 

Puoli Pirkkalaa kuiskutteli tammikuun alkupäivät Carlos Mendezistä. 
 
Kunnan lentopalloylpeyden Virin taustahenkilöt kuulivat hälyyttäviä viestejä Luja-Lukon 
kolumbialaishakkurista. 
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Viestit kantautuivat Pirkkalaan Pälkäneeltä siirtyneen Pasi Heinosen kautta ja aiheuttivat 
pienimuotoisen paniikin. 
 
Selkävaivoihinsa vedonnut Heinonen ilmoitti heti jättävänsä vieraskamppailun väliin. Yhdelle 
kaverille ilmaantui yllättävä työeste. Yksi oli tutusti kotiarestissa. 
 
Viri värväsi kaikki mahdolliset pelimiehet matkaan ja kalasteli tiettävästi myös liigavahvistusta. 
Huonoin tuloksin. 
 
Lukko suunnitteli Paelkaene Gardeniin näyttävää Mendez-show’ta. Passari Tambet Kruusimaalle 
annettiin selkeät evästykset jo alkuviikosta. Kun on vähänkin tiukempi paikka, korkea tolppa 
kovapomppuiselle vahvistukselle. 
 
Hieno suunnitelma meni mönkään viime tingassa. 
 
– Mendez on kovassa kuumeessa. Hän ei pysty pelaamaan, Lukon jykevä keskitolppa Asko Niemi 
viestitti ottelupäivän aamuna. 
 
Pälkäneläiset sopivat, ettei takaiskusta hiiskuta kenellekään ennen illan jännityskamppailua. 
 
– Tosi harmittava juttu, mutta ei voi mitään. Lyödään valttikortti pöytään seuraavalla kierroksella, 
joukkueenjohtaja Jari Pommittaja-Perkiö manasi. 
 
Kangasalan Nallekarhu vastasi syvällä hiljaisuudella... 
 
– Mikäs sulle nyt tuli? Perkiö ihmetteli. 
 
– Taitaa olla myöhäistä. Pelkään, että Mendez lähtee kotimatkalle jo ennen sitä. 
 
– Näin nopeasti? 
 
– Näyttää uhkaavasti siltä, että lempi loppui lyhyeen. Tuula taisi saada tarpeekseen, Iso-A tiesi. 
 
Pitihän se arvata. Mendez lähti Tuulan kelkkaan lomamatkan illanvieton jälkeen. Suhde oli alusta 
lähtien heiveröisellä pohjalla. 
 
– Kuvittele nyt itse. Kaveri tulee miljoonakaupungin sykkeestä Pälkäneen ankeuteen. Liitto kaatui 
omaan mahdottomuuteensa. 
 
Kolumbialaisen tavannut Nallekarhu lupasi kysyä Mendeziltä vielä tulevaa Ylöjärven-vierailua. 
 
– Sen varaan ei parane rakentaa liikoja. Niinpä pyysin Letku-Lehtelän hoitamaan lisenssinsä 
kuntoon. On siinä taas vastustajilla nauramista, kun odottelee kaverin hitaita syöttöjä. 
 
Niemi muistutti heti perään, että parempi hiljainen syöttö kuin syöttövirhe. Vaikka Letkukäden 
leijat herättävät yleistä hilpeyttä pitkin Pirkanmaata, ne osuvat sentään ruutuun. 
 
Samaa ei voi sanoa perjantain yrittäjistä. Niemen hermot pettivät totaalisesti, kun joukkueelle tuli 
päätöserässä viisi syöttövirhettä peräkkäin. 
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Siinä vaiheessa Iso-A muistutti kaikkea muuta kuin Nallekarhua. Tappio sapetti niin rajusti, ettei 
hän poikennut Kostian Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä ollenkaan. Lonkerot jäivät odottamaan 
seuraavaa kertaa. 
 
– Potutti niin paljon vielä sunnuntaina, etten lähtenyt edes ala-asteelle pelaamaan, hän tunnusti. 
 
Tämän sohlauksen jälkeen Huutijärven Ihmemiehelle Ville Hyper-Mattilalle annetaan anteeksi 
Lukon historian karmein moka. Se kuuluisa alapaulasyöttö. Terveisiä vaan Ruotsiin! 
 
Gardenin katsomo täyttyi ilahduttavasti Mendezin poissaolosta huolimatta. Etenkin Reko 
Käenniemen ihailijapiiri on kasvanut nopeasti. Lammin Herttua houkutteli paikalle runsaasti 
aitoolaisia. 
 
On vain ajan kysymys, milloin hän ohittaa suosiossa Mäyrävuoren Casanovan Pentti Niemisen. 

Tohtorin päätä kivisti 

8.12. Ylöjärven Lentopallo-Lukko  3–1 (25–19, 22–25, 25–8, 25–22) 

Huutijärven Ihmemies Ville Hyper-Mattila oli äimänä kolmossarjan vierastappion jälkeen. 
 
– Onko täällä Soppeenharjun salissa huono ilmastointi vai mistä oikein mättää. En tuntenut oloani 
normaaliksi. Sama tapahtui vuosi sitten, Oikea Tohtori päivitteli. 
 
– Kuules nyt Tohtori. Tämä on erinomainen pelipaikka. On kokoa, on valoa ja on hyvä ilma. Vain 
hehkeät Hauhon rouvat puuttuvat, Kangasalan Nallekarhu Asko Niemi painotti. 
 
– No, miksi sitten heikottaa joka kerta? ruotsalaiseen Sollentunaan siirtyvä laitapommittaja 
hämmästeli. 
 
– Siihen löytyy hyvin yksinkertainen selitys. Herra valmistautui kamppailuun ihan väärässä 
paikassa. Niin kuin muistaakseni viime vuonnakin, Iso-A selitti. 
 
– En ymmärrä. Minulla oli erittäin hauskaa läksiäisissä... Ai niin, vuosi sitten oli se karonkka. Siellä 
meni pikkuisen myöhempään, Pirkanmaan kuuluisin hyppysyöttäjä muisti. 
 
– Kannattaisko olla ensi kerralla kotona ja kokeilla miten se vaikuttaa vireeseen, Iso-A ehdotti. 
 
No, sitä seuraavaa kertaa pitää odottaa ainakin vuosi. Pälkäneläisjoukkueen suureksi harmiksi 
Hyper-Mattilaa ei nähdä Gardenissa kuin korkeintaan lomareissujen aikana. 
 
Samalla katoaa yleinen irvailujen aihe. 
 
– Tulee melkein tippa linssiin. Kenellekö me nyt pottuillaan? Sä olit niin otollinen kohde, Iso-A 
surkutteli. 
 
Ilmeistä päätellen Nallekarhu olisi halunnut halata jäähyväiskamppailun pelannutta Ihmemiestä, 
mutta hän ei kehdannut kirkkaassa päivänvalossa. 
 
Lukon peliä johtanut Jarmo Penkinlämmittäjä-Sokka huomasi Hyper-Mattilan kalpeuden jo 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


alkulämmittelyn aikana. Niinpä Sokka istutti laiturin aluksi vaihtopenkin päähän keräämään voimia 
loppupeliä varten. 
 
Matti Kanuuna-Kannus pääsi aloittamaan Mattilan paikalla, mutta ruuti oli tällä kertaa märkää. 
 
Niinpä Mattila pääsi kentälle toisesa erässä ja esitti muutaman älykkään ratkaisun. 
 
– Oli pakko käyttää päätä voiman sijasta, Ihmemies perusteli. 
 
– Minkä neron tämä porukka menettääkään? Järkimiehet ovat meinaan todella vähissä päättömistä 
ratkaisuista päätellen, Nallekarhu huomautti lempeään tyyliinsä. 
 
Lukko odotti Petri Passilan paluuta kuumeisesti, mutta Uskilan Pavarotti ei päässyt karkaamaan 
vieläkään kotiarestista. 
 
Valmentaja Petri Hildén ehti tilata Gardeniin jo remonttimiehet torstaiksi, mutta työkomennus piti 
perua Passilan jäätyä pois keskiviikon treeneistä. 
 
Hildén hälyytti korjausryhmän varmuuden vuoksi, koska Pavarotti aiheuttaa aina vaurioita lattiaan 
hurjilla moukuillaan. Lakka palaa nopeasti käyttökelvottomaksi. 
 
– Onneksi oli tuttuja remonttimiehiä. Ei tarvinnut maksaa edes peruutuskorvausta. Näin säästettiin 
seuran rahoja, Hildén huokaisi. 
 
Hildéniä tuuranneen Sokan vottoprosentti on nyt tasan nolla. Lukemasta on helppo päätellä, 
voidaanko kaveria käyttää uudestaan vaativassa tehtävässä. 
 
– Älkää nyt mollatko liikaa Jampea. Se yritti pitää porukkaa järjestyksessä ja hiillostaa vastapuolen 
kuumakalleja, mutta Ylöjärven avainmiehet pitivät tällä kertaa päänsä kylmänä, Nallekarhu 
summasi. 
 
Ettei unohdu. Lämpimät kiitokset tällä erää Hyper-Mattilalle ja tervetuloa takaisin vuoden päästä. 

Lento säikähti Nallekarhua! 

23.11. Lukko-Parolan Lento  3–0 (25–14, 25–19, 25–21) 

Pirkkalan rökäletappio pöyristytti Luja-Lukon lentopallojohtoa. 
 
Niinpä konttauksesta järkyttynyt puheenjohtaja Pekka Vilkkusilmä-Ikonen kutsui heti johtokunnan 
hätäkokoukseen Kostian Kievarin kabinettiin. 
 
Vakava palaveri pidettiin keskiviikkona ennen illan treenejä. 
 
Koko johtokunta saatiin koolle nopealla varoitusajalla. 
 
Uskokaa tai älkää – Jarmo Penkinlämmittäjä-Sokka ryysti kuumaa kahvia ja Jari Pommittaja-Perkiö 
raikasta cocacolaa. 
 
Selkävaivainen Kimmo Letkukäsi-Lehtelä tilasi vanhasta muistista huurteisen oluen, vaikka 
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Pikkuletku odotti kotona. 
 
Hätäkokouksen aiheena oli pälkäneläisjoukkueen suunnan kääntäminen. 
 
Ryhtiliikettä vaadittiin heti kaksi iltaa myöhemmin odottaneeseen Lento-kamppailuun. 
 
Ja se saatiin – Lukko marssi perjantai-iltana Paelkaene Gardeniin päättäväisempänä ja 
keskittyneempänä kuin aikoihin. 
 
– Toihan näyttää ihan urheiluporukalta, katsomossa ihmeteltiin. 
 
Harmi vaan, ettei Lukon uskollinen kannattaja Jari Kahva-Rämö ollut todistamassa täydellistä 
muodonmuutosta. 
 
Lähes kaikki ottelut seuraava Rämö valitsi kolmossarjan spektaakkelin sijasta pikkujoulut. 
 
Tätä paheksuttiin yleisesti pitkin Pälkäneen lentopallopiirejä. 
 
Rämö ehdotti pelin siirtämistä karkeloidensa takia, mutta Lukko ei lähtenyt semmoiseen sirkukseen. 
Päänvaivaa riitti muutenkin. 
 
Sama Rämö teki jo toisen omituisen liikkeen vuoden sisään. Viime keväänä mies marssi Gardenista 
kotiin kesken KaLe-pelin suivaannuttuaan isäntien surkeaan alkuun. 
 
Niinpä Rämöltä jäi näkemättä Lukon uskomaton nousu 3–2-voittoon. Tauolla viihdyttäneet 
cheerleaderit hän toki näki – ja tarkkaan katselikin. 
 
Luopioisten Taksikeisari Hannu Lehtelä saapui pälkäneläisjoukkueen iloksi Gardenin katsomoon, 
mutta mies oli hämmästyttävän hiljainen koko illan. 
 
Pelaajat arvelivat, että Lehtelä mykistyi Lukon upeasta näytöksestä. 
 
Totuus oli kuitenkin toinen – menovesi puuttui kokonaan. Lehtelä etsi pitkin päivää kuskia ympäri 
Luopioista, mutta tällä kertaa ei tärpännyt. Niinpä hän joutui köröttelemään Gardeniin yksikseen. 
 
Kangasalan Nallekarhu Asko Niemi piti järeitä puheenvuoroja jo hätäkokouksessa. Hän jatkoi 
samalla tyylillä Lentoa vastaan ja teki salissa mitä lystäsi. 
 
– On siinä kova kaveri. Se kirjasi itselleen ensimmäiset pisteet jo pukukopissa, Lammin Herttua 
Reko Käenniemi hämmästeli. 
 
Sama tahti jatkui vaihtopenkillä. Iso-A napsi neljä torjuntapistettä ja kolme puolustusta ennen kuin 
hän pääsi edes irti. 
 
Voitte arvata, mitä kentällä tapahtui. Nallekarhu pehmitti kesyn vastustajan pelkällä hellyyttävällä 
olemuksellaan. 
 
Käenniemi tunnettiin ennen Kyynärön Kobrana, mutta nimi muuttui reviirin laajennuksen jälkeen. 
Tiettävästi hän kulkee nykyään Lammin raitilla Herttuan arvokkuudella. 
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Seurasta ei ole pulaa edes paikallisessa maitokaupassa. 
 
Huutijärven Ihmemies Ville Hyper-Mattila osoittautui todelliseksi herrasmieheksi kauden 
viimeisessä kotiottelussaan. Sollentunaan siirtyvä Oikea Tohtori kuittasi toki parhaan pelaajan 
palkinnon tuttuun tapaan, mutta hän antoi tilaisuuden myös Matti Kanuuna-Kannukselle. 
 
Toisen polven suurpelaaja nosti kolmannessa erässä kuin kone ja sai Mattilalta ansaitut kehut. 
 
– Ota mallia meikäläisestä, niin pääset vielä pitkälle, Supermies tokaisi. 

Arkajalka jänisti Viri-pelin 

16.11. Pirkkalan Viri-Lukko  3–0 (25–18, 25–20, 25–12) 

Marraskuun ensimmäiset viikot olivat ahdistavia Luja-Lukon ykköstähdelle Ville Hyper-Mattilalle. 
 
Huutijärven Ihmemies vietti monta unetonta yötä kauhistellessaan Pirkkalan-vierailua. 
 
Oikea Tohtori tiesi, että pelimiehen maine on vaarassa toden teolla. 
 
Pirkkalalaiset naureskelivat Mattilalle joukolla jo parilla edelliskaudella, mutta Syherön 
sohlaamisesta ei tehty suurempaa numeroa edes paikallisessa mediassa. 
 
Nyt lähinnä suunsoittajina kunnostautuneet Virin pelaajat päättivät jo kauden aattona, ettei Mattilan 
rehvastelua katsella enää erääkään. Superhyper-laituri päätettiin nolata kunnolla. 
 
Pirkkalalaisten suunnitelmat kulkeutuivat Mattilan korviin muutaman mutkan kautta. 
 
Sen jälkeen hän yritti keksiä mahdollisimman hyvän tekosyyn välttääkseen kamppailun kokonaan. 
 
Tämä ei ollut kovin helppoa, koska muut Lukon pelaajat tiesivät Mattilan kalpenevan kauhusta aina 
Pirkkalan saliin astellessaan. 
 
– Työeste ei uppoa poikiin, koska kerroin aiemmin pääseväni peliin. Lastenhoitokaan ei käy syyksi, 
koska siihen löytyy tarvittaessa useita tuuraajia, Mattila pohdiskeli. 
 
Lopulta Ihmemies turvautui hätäratkaisuun. Hän väitti kirkkain silmin, että nyt on lähdettävä 
Multialle, nostettava vene teloille ja pantava kesämökki talvikuntoon. 
 
– Ai jaa... Mehän oltiin valmiita tulemaan avuksi jo pari kertaa, mutta seura ei kelvannut. Tämä 
tarina haiskahtaa pahasti, Pirkanmaan Sulttaani Asko Niemi heitti ystävälliseen tapaansa. 
 
Iso-A on helposti höynäytettävissä lämmittelyfutiksessa, mutta hän tunnistaa heti Mattilan sadut. 
 
Toisaalta on täysin ymmärrettävää, ettei Mattila halunnut ottaa kaikkia kekkuloita mukaansa. 
Edellisellä Multian-reissulla sattui sitä ja varsinkin tätä. Pilkkiminen jäi nopeasti sivuseikaksi. 
 
Kysykää lisää Pepsi-Pajuselta ja Letkukäsi-Lehtelältä. Tosin heidän kertomuksissaan voi olla 
kuuluisia mustia aukkoja. 
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Uskokaa tai älkää – Viriä pelänneestä Mattilasta olisi saattanut olla jotain iloakin Pirkkalassa. 
 
Niin onnettomasti Lukon hihamiehet nostelivat palloa. 
 
Luojan lykky, etteivät Lukon aiemmat hihavirtuoosit nähneet kamalaa vastaanottopeliä. Pallo 
kimpoili pöyristyttävästi pitkin Pirkkalaa. 
 
– Pakko myöntää, että omatunto alkoi kolkuttaa hiukan Multian löylyissä, Mattila tunnusti. 
 
Niin – omat intressit ajoivat joukkueen edun ohi. 
 
– Mutta, kun mua pelotti niin pirusti, Mattila myönsi neljännen saunaoluen jälkeen. 
 
Miten aiot hyvittää tämän? 
 
– Kuritan seuraavassa pelissä Parolan Lentoa armottomasti. Niin, että vastustaja muistaa 
selkäsaunan vielä joulunakin, Mattila lupasi. 
 
No, Lentoa pystyisi kouluttamaan vaikka kolmikko Pohjalahden Pommittaja-Letkukäsi-Iso A? 
 
– Niinkö meinaat... No, pitääkö meikäläisen tulla keväällä Sollentunasta Paelkaene Gardeniin Virin 
kaatoon. 
 
Pitää. Muuten saat nössön maineen lopullisesti. 
 
– No, siinä tapauksessa hommaan tarvittaessa vaikka oman helikopterin ja tulen hoitamaan 
homman, Huutijärven Ihmemies vakuutti. 
 
Rahamiehiä nääs. 

Vilkkusilmälle tuli penkkiongelma 

9.11. Lukko-Lempäälän Jyry  3–1 (25–20, 17–25, 25–19, 26–24) 

Perjantainen kolmossarjakamppailu aiheutti melkoisesti päänvaivaa Lukon lentopallopomolle 
Pekka Ikoselle. 
 
Tuomariympyröissä maineensa luonut Vilkkusilmä huomasi kauhukseen, että pälkäneläisten 
vaihtopenkki on aivan liian lyhyt. 
 
Ikonen irvisteli aikansa Gardenin katsomon eturivissä ja jatkoi älykästä pohdintaa kotisohvallansa. 
Kun sinne asti ehti. 
 
– Lukon maine on nyt vaarassa. On nolo homma, ellei koko arsenaali mahdu istumaan samalla 
penkille. Vastustajat ja yleisö luulevat pian, että tämä on köyhä seura. Semmoista signaalia ei saa 
päästää maailmalle, Ikonen pohdiskeli nerokkaaseen tapaansa. 
 
Ikonen varmisti jo illan aikana, ettei seuraavassa kotiottelussa synny isompaa vahinkoa. 
 
Hän muistutti sairauslomalla olevalle Kimmo Letku-Lehtelälle useaan otteeseen, ettei kipeän selän 
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kanssa parane leikkiä. 
 
– Kova penkki on pahin mahdollinen paikka vaivaiselle. Hoida ihmeessä selkäsi kuntoon ennen 
kuin palaat Lukon penkille. Se on muutenkin parasta joukkueen kannalta, ettet änkeä mukaan liian 
aikaisin, Ikonen selvitti. 
 
Lehtelä kuunteli johtajan ohjeita omana hölmönnäköisenä itsenään ja nyökytteli ikään kuin 
ymmärtäen. 
 
– Ei parane höntyillä. Ei, Letkukäsi vastasi. 
 
Ikonen pystyi pitämään pokkansa ihailtavan hyvin tutun yleisön keskellä. Kömpelö keskiseisoja 
nieli selityksen sellaisenaan. 
 
Tosiasiassa Vilkkusilmä tarkoitti tietysti sitä, ettei Lukon harmonista kokoonpanoa kannata pilata 
yhdellä turhanpäiväisellä koikkelehtijalla. 
 
Penkkiongelmaa ei ratkaista kuitenkaan yhdellä Lehtelällä. 
 
Paelkaene Gardeniin on pakko järjestää pidempi suunsoittopaikka seuraavaan kotiotteluun 
mennessä. Rehvakas tuomari tietää, että tehtävä lankeaa hänen kontollensa. 
 
Vireällä pillipiiparilla olisi muutakin tekemistä parhaana pikkujouluaikana. 
 
Kalenteri on jo nyt täynnä vihellys- ja virkistyskeikkoja. 
 
– Ellei mitään muuta keksitä, seuraavan pelin päivämäärä ilmoitetaan väärin parille kaverille. Tämä 
olisi hiukan noloa, mutta parempi sekin kuin maineen menettäminen. Harmi, kun se Tohtorikin 
lähtee Sollentunaan vasta joulun jälkeen, Ikonen järkeili. 
 
Mutta Tohtori-Mattilahan pelasti Lukon tappiolta? 
 
– Yksi tappio sinne tänne. Nyt puhutaan paljon isommasta asiasta. Pälkäneen vaarasta joutua 
häpeään, Ikonen vaahtosi. 
 
Tällä kertaa Lukon vaihtopenkkimiehistö herätti paljon suurempaa mielenkiintoa kuin pelaava 
kokoonpano, vaikka uusi vetonaula Reko Käenniemi oli kentällä. 
 
Se oli täysin luonnollista, koska kentän laidalla oli nippu legendoja. 
 
Miettikää nyt: Huutijärven Ihmemies Ville Hyper-Mattila, Pirkanmaan Sulttaani Iso A, Rikalan 
rillustelija Petri Etukeno-Hildén, kiekkokaukaloiden kruunaamaton kuningas Jampe Sokka, Viron 
rattivirtuoosi Tauno Järvemets, Lukon seuraava suurpelaaja Matti Kannus ja Pohjalahden 
Pommittaja Jari Perkiö. 
 
Pälkäneellä kerätään jo nimilistaa, jotta General Manageriksi siirtynyt Pommittaja palaisi 
tositoimiin. Useampi Lukon kannattaja on luvannut maksaa sisäänpääsystä vähintään tuplahinnan, 
jos tämä pomppuihme nähdään kentällä. 
 
Silloin rahoille saisi taatusti täyden vastineen, kun voisi taivastella hirmuisia moukkuja. 
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Iso-A ihmetteli penkitystä 

26.10. Aitolahden Riento-Lukko  3–0 (25–23, 27–25, 25–13) 

Luja-Lukon jykevän keskiseisojan Asko Niemen kieli lauloi liukkaaseen tahtiin perjantaisen 
vierastappion jälkeen. 
 
– Kuules nyt toimittajan renttu, taidettiin hävitä tämä peli väärän peluutuksen takia. Kato, kun 
meikäläinen ja Kannuksen Matti joutuivat istumaan penkillä kolmannen erän puoliväliin asti, Iso-A 
tilitti. 
 
Meinaatko, että olisitte pehmittäneet Riennon kaksistaan? 
 
– En meinaa, vaan olen varma. Matin käsi kävi todella kuumana lämmittelyssä. Pelkäsin oikein, että 
Linnainmaan koulun lattiaan tulee kuoppia. Ja meikäläinen on meikäläinen. Sarjan kookkain ja 
pelätyin keskimies. 
 
No, mikset käynyt sanomassa valmentajalle, että nyt pitää päästä kentälle? 
 
– Ei kuulu mun tyyliini. Olen tottunut siihen, että koutsit tietävät muutenkin ansioni. Ja Matti on 
vielä niin nuori kaveri, ettei se uskalla vaatia pelipaikkaa tommoiselta legendalta (= Petri 
Hildéniltä). 
 
Tota.... Sano nyt sitten, miten vaihtopenkin vasen laita olisi muuttanut pelin kulkua? 
 
– Loukkaava kysymys. Ensinnäkin istuimme Matin kanssa oikeassa laidassa. Toisekseen me ei olla 
mitään Jampen (= Jarmo Sokan) tapaisia ikuisia penkinlämmittäjiä. 
 
Anteeksi Sulttaani, kuinka huippuvireiset Herrat olisivat kääntäneet ottelun pälkäneläisjoukkueen 
eduksi? 
 
– No niin, nyt toimittajalla alkaa olla oikea sävy. Kato, meikäläinen olisi konahtanut muutaman 
kerran verkon läpi ja mukittanut Riennon pääiskijän pari kertaa. Niin tylysti, että kaveri murehtisi 
vieläkin. Sitten Matti olisi pommittanut pari semmoista moukkua, ettei Linnainmaalla ole nähty 
miesmuistiin. Siinä se lyhykäisyydessään. 
 
Mutta olihan kentällä jopa Huutijärven Ihmemies Ville Mattila. Miksei hän tehnyt samaa temppua? 
 
– Rehellisesti sanottuna Super-Mattila sanoi jo pukukopissa, että ajatukset harhailevat muualla. Hän 
pohdiskeli Sollentunan tarjoamaa diiliä ja varsinkin loppuiltaa. 
 
Muutkin kuulivat stressaantuneen Tohtorin suunnittelevan Myrskyluoto-keikkaa. Ja niinhän sitten 
tekikin. 
 
– Kato, kun tulee hiukan kovempi vastustaja, Mattilan eväät loppuvat. Silloin tarvitaan kovempaa 
kalustoa. Tosin on sanottava, että Tohtorin ote säilyi paremmin kuin Joni Veripään. Hän hakkasi 
palloa pitkin salia. Tuli elävästi Peräseinä-Miettinen mieleen. 
 
Takavuosina Pirkanmaan lentopallopiirit äimistelivät, kun Petteri Miettisen lyönnit eivät tahtoneet 
pudota millään maahan ennen seinää. Oli se kuinka kaukana tahansa. 
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Miettisestä on tullut muuten useita kyselyitä. Kerrottakoon tähän väliin, että hän on ryhtynyt 
parantamaan maailmaa facebookin välityksellä. Minkä neron tämä kansakunta onkaan menettänyt! 
 
Iso-A kulki pitkään Saarikylien Sulttaanina, mutta nimeä piti korjata muuton jälkeen. 
 
– Toimittajallekin tiedoksi, että olen nykyään Pirkanmaan Sulttaani. Valitsin tietoisesti näin pienen 
alueen, ettei minua luulla leveäksi kaveriksi. 
 
Vaatimattomuus on pukenut keskiseisojaa aina. 
 
Miten muuten katkera tappio käsiteltiin? 
 
– Hildén ripitti porukan tuttuun tyyliinsä. Sen jälkeen ydinjoukko käväisi pikaisesti Sherwoodissa ja 
Myrskyluodossa. Minä ja Tohtori viivyttiin siellä hiukan pidempään. Pantiin suomalainen 
lentopalloelämä kerrasta järjestykseen, Iso-A kuvaili. 

Sollentuna haluaa Tohtorin 

 
21.10. Kalevan Lentopallo-Lukko  2–3 (25–19, 25–20, 24–26, 20–25, 11–15) 

Nyt se on todistettu: Luja-Lukko pystyy voittamaan ilman Ville Mattilaakin. 
 
Maineikas pälkäneläisjoukkue pehmitti Kalevan Lentopallon viisieräisessä kamppailussa, vaikka 
Huutijärven Ihmemies puuttui joukosta. 
 
Omien sanojensa mukaan Supermiehen maineen luonut Hyper-Mattila oli työvuorossa. Oikeana 
Tohtorina. 
 
Muut sopivat porukalla, että selitys hyväksytään ilman selvityksiä. Mistä sen tietää, mitä niistä olisi 
käynyt ilmi. 
 
Kolmossarjan Kuninkaan rinta on ollut viime viikkoina tavallista enemmän kaarella, kun hän on 
selittänyt muille ensi vuoden pelikuvioitansa. 
 
Tukholmaan muuttava Ihmemies väitti vakavalla naamalla, että ruotsalaiset suurseurat Lidingö, 
Västerås, Sollentuna ja Södertälje ovat lähestyneet jo häntä. 
 
– Ei parane hätäillä tässä vaiheessa. Valitsen vuodenvaihteessa parhaan tarjouksen päältä, Mattila 
uhosi. 
 
Sollentunan manageri Torsten Johansson myönsi, että seura on ollut yhteydessä Mattilaan. 
 
– Näin meidän kesken voin sanoa, että joukkueelta puuttuu lääkäri. Ruotsalaiset ammattimiehet 
pyytävät niin suuria korvauksia, ettei palkkaaminen ole kovin järkevää. Mattila lupasi tulla 
ilmaiseksi, hoitaa ohessa juomapullojen täyttämisen ja hommata vielä muutaman tonnin 
sponsorirahaa, Johansson paljasti. 
 
Suurimpana ongelmana on Mattilan vaatimus pysyvästä kuusikkopaikasta. 
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– Tiedät hyvin kaverin tason. Eihän semmoista voi päästää kentälle kuin äärimmäisessä hädässä – ja 
silloinkin säälistä, Johansson tuumi. 
 
Mattilan kellossa on toinen ääni. Hän väittää palaavansa Ruotsista liigapelaajan statuksella. 
 
– Sen jälkeen pitää miettiä tarkkaan, riittääkö motivaationi enää tälle tasolle. Voi ola, että syrjäytän 
Olli Kunnarin VaLePan kuusikosta, hän kommentoi vaatimattomaan tapaansa. 
 
Toisaalta Ihmemiehen vaakakupissa painaa mukava porukka ja Kostian Kievarin viihtyisä ilmapiiri. 
Niistä ei ole helppoa luopua, vaikka liigasta tulisi 20 euron tarjous. 
 
– Ruotsin Superliiga sopii minulle kuin nenä päähän jo nimensäkin puolesta. Supermies pääsee 
vihdoin arvoiseensa sarjaan, Mattila innostui. 
 
Johansson muistutti ohimennen, että Sollentunalta löytyy Mattilalle sopiva joukkue bottenserienistä. 
 
Se tarkoittaa suomeksi mutasarjaa. Taso on suunnilleen samaa luokkaa kuin Pälkäneen puulaaki-
illoissa. 
 
Lukko huomasi Linnainmaan koulussa, miten hankalaa Ollin pysäyttäminen voi olla. 
 
Kovakätinen Olli Kanerva teki alkupelissä mitä tahtoi, mutta viiden erän urakka vaati veronsa. Olli 
hyytyi loppuhetkillä ratkaisevasti. 
 
– Seuraavaksi pitää testata varmaan sen maan kovimman Ollin taso. Kunnarin meinaan, Lukon 
jykevä keskiseisoja Asko Niemi tokaisi. 
 
Iso A nautti KaLen pehmenemisestä silmin nähden. Tamperelaisten sappi alkoi kiehua, kun 
Sulttaani alkoi opettaa pojille pallonpalautusta. 

Kielimies pärjää aina! 

 
12.10. Lukko-Ylöjärven Ryhti  3–1 (26–24, 24–26, 25–23, 25–18) 

Onneksi Luja-Lukon hätäapupassari Petri Tuomioja on nähnyt vuosien varrella muitakin paikkoja 
kuin tunkkaisia lentopallosaleja. 
 
Niinpä Peippi-Pete tarttui ennakkoluulottomasti perjantai-illan haasteeseen. 
 
Kokenut pelintekijä jakoi palloja taitavasti kirjavalle lyöjäjoukolle. 
 
– Tämä on vaativa paikka, kun pitää osata suomea, englantia ja viroa, Tuomioja huokaisi. 
 
Lukon virolaisvahvistukset Rain Annuste ja Tauno Järvemets ymmärtävät suomea vain muutaman 
hassun sanan. Niinpä heidän kanssaan pitää kommunikoida englanniksi. 
 
Kiihkeillä hetkillä Annuste ja Järvemets höpöttävät viroa. Tämä sekoittaa nuorisokaartin pasmoja, 
mutta Tuomioja ei ollut moksiskaan. 
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Peippi-Peten metkut tunnetaan Ylöjärvellä asti. Kaikki tiesivät, että hän heittää väliin muutaman 
jujun. Kielletään ne tai ei. Niinpä Ryhdin kaverit kävivät poimimassa nämä pallot ylös hymyhuulin. 
 
Siitä huolimatta Tuomioja peippaa taas seuraavassa pelissä. Pomminvarmasti. 
 
Kolmossarja-avaus kiinnosti yllättävän paljon. Paelkaene Gardenin lehterit olivat pullollaan väkeä. 
Ville Pappa-Mattila totesi vaatimattomaan tyyliinsä, että yleisö halusi nähdä hänen 
ylivertaisuutensa. 
 
Takavuosien magneetti Pentti Nieminen kuvitteli edelleen, että hänen charminsa puree. Niinpä 
Mäyrävuoren Casanova valtasi katsomopaikan eturivin keskeltä, jotta kaikki huomaavat hänet 
varmasti. Hän haki katseellaan toiveikkaasti Hauhon rouvia, mutta heistä ei näkynyt vilaustakaan. 
 
Lehtereillä ihmeteltiin, mitä tuo veteraani tekee Pälkäneellä asti. Mutta älkää ihmeessä kertoko tätä 
Niemiselle. 
 
Todellisuudessa suurin osa katsojista tuli seuraamaan nuoria atleetteja. Reko Käenniemi, Joni 
Veripää ja Krister Hentilä herättivät suurta mielenkiintoa ympäri Pirkanmaan. 
 
Niinpä kovakätiset pommittajat menivät kipsiin odotettua suuremman yleisön edessä. 
Harjoituksissa he hakkaavat palloa kenttään semmoisella vimmalla, että heikkopäisiä hirvittää. Nyt 
Veripää ja Hentilä suttasivat hyviäkin lyöntipaikkoja. 
 
Ilmeisesti Käenniemi on tullut isäänsä, sillä keskitorjuja viihtyi loistavasti naiskatsojien edessä. 
 
Lukon iskukyky nousee entisestään, kun flunssassa kärvistellyt Joni Sokka palaa riveihin. Sokka 
joutui taudin kouriin heti vapauduttuaan armeijasta. Muutos oli liian raju. 
 
Sokkaa kaivataan kentällä. Sen sijaan Lukon valmennusjohto ei ole ollenkaan pahoillaan, jos 
Kimmo Lehtelän ja Petri Passilan sairausloma jatkuu vielä tovin. Letkujen Letku ja Uskilan 
Pavarotti voivat parannella vaivojansa kaikessa rauhassa. 
 
Tämä on kaikkien onni. 

Herkkua taas tarjolla Gardenissa! 

Hyvät naiset, herrat ja Jari Rämö! 

Hienot kesähetket ovat taas ohi, mutta ei hätää. Herkkua riittää myös syksyn ankeuteen ja 
pimeyteen. 

Juhlan takaa Luja-Lukon värikäs ja vauhdikas kolmossarjajoukkue. 

Tunnelmallisen Paelkaene Gardenin ovet avautuvat lentopalloviihteen ystäville ensimmäisen kerran 
jo 12. lokakuuta. Lukko saa silloin vieraakseen pelätyn Ylöjärven Ryhdin. 

Viime kevät todisti, että Lukon peleissä saattaa tapahtua mitä vaan. Käänteet ovat välillä 
jännittävämpiä kuin Alfred Hitchcockin parhaissa elokuvissa. 
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Kysykää vaikka Jari Rämöltä. Uskollinen Lukon ystävä teki kohtalokkaan virhearvioinnin kauden 
päätösottelussa Kalevan Lentopalloa vastaan. Rämö lähti kotiin kahden tappioerän ja cheerleader-
ryhmän nautittavan esityksen jälkeen. Samalla häneltä jäi näkemättä kotijoukkueen uskomaton 
nousu kauden maukkaimpaan voittoon. 

Rämö ei tee enää vastaavaa virhettä. 

Lukon kokoonpano on tutusti täynnä toinen toistaan kiehtovampia persoonia. Ensimmäisenä pitää 
mainita tietenkin Ville Hyper-Mattila. Huutijärven Ihmemies on taas ihmekunnossa. 

Vähältä piti, ettei hän lähettänyt Ilta-Sanomiin oikaisupyyntöä. Mattilaa sapetti suunnattomasti 
kauden alla ollut otsikko Hyper-Zlatan. On olemassa vain yksi Hypermies – Mattila. 

Lukko lähtee kovaan sarjaan historiansa nuorimmalla joukkueella. Kokoonpanossa on liuta 
parikymppisiä lupauksia. Keski-ikä olisi todella alhainen ilman Pappa-Mattilaa. 

Piiskamaisella vasurilla pommittava Krister Hentilä ja katon tuntumassa leijuva Reko Käenniemi 
ovat palanneet kohujoukkueeseen. Uutena kasvona nähdään toisen polven lentopalloilija Matti 
Kannus. 
 
Mielenkiintoista nähdä, miten nuoret atleetit vaikuttavat Gardenin yleisörakenteeseen. Nähdäänkö 
lehtereillä nyt tyylikkäiden Hauhon rouvien sijasta nättejä teinityttöjä? 

 
Lukko palkitsi ennätysyleisön 

2.3. Lukko-Kalevan Lentopallo  3–2 (14–25, 12–25, 25–20, 25–23, 15–11) 
 
Luja-Lukon kolmossarjajoukkue sai houkuteltua kauden viimeiseen otteluunsa ennätysyleisön. 
 
Maineikkaaseen Paelkaene Gardeniin saapui noin 70 maksanutta katsojaa. 
 
Lukon johtotähti (omasta mielestään) Ville Hyper-Mattila rehvasteli pukukopissa, että 
lentopallokansa on saanut vihdoin tiedon hänen ylimaallisista kyvyistään. 
 
Nämä höpinät on syytä jättää täysin omaan arvoonsa. 
 
Suurimpana vetonaulana oli ilman muuta Tampereen Sisun erinomainen cheerleader-ryhmä 
Rascals. 
 
Sitä lähdettiin ihailemaan Aitoon ja Vuolijoen peräkulmilta asti – eikä kukaan jäänyt kylmäksi. 
 
Katsojat haukkoivat henkeänsä vielä Kostian Kievarin jälkilöylyissäkin. Tällä kertaa 
pelitapahtumien puiminen jätettiin tavallista vähemmälle kulttipaikan viihtyisässä ilmapiirissä. Nyt 
keskityttiin Rascalsin suitsuttamiseen ja kurkun kostuttamiseen. 
 
Lukon kannattajat halusivat juhlistaa kauden päättymistä asianmukaisin menoin. Kukaan ei 
yllättynyt, kun Petri Passila puuttui joukosta. Uskilan oma Pullapoika suuntasi Gardenista suoraan 
kotiin. 
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Illan kohokohdat jäivät väliin myös Jari Rämöltä. Uskollisen Lukon kannattajan hermot pettivät 
kahden masentavan erän aikana. Hän lähti kotiinsa heti Rascalsin esityksen jälkeen. 
 
Hämmästys oli valtava, kun Rämö kävi katsomassa pelin lopputuloksen netistä. 
 
– Mitä? Ei voi olla totta! Tässä täytyy olla jokin virhe, Rämö päivitteli 3–2-lukemia. 
 
Täyttä totta. Rämöllä on takanaan usean vuosikymmenen mittainen lentopalloura – vaihtelevalla 
menestyksellä. Pälkäneen kuuluisimman kahvaajan (Iso-A:n ohella) jos kenen luulisi tietävän, että 
peli on ohi vasta kolmen erävoiton jälkeen. 
 
Toki Lukon peli oli aivan kamalaa ensimmäisessä ja toisessa erässä, mutta lentopallohistoriasta 
löytyy ihmeellisempiäkin käänteitä. 
 
Pälkäneläiset heräsivät pelaamaan Mattilan pidettyä hurjan palopuheen pitkän erätauon aikana. 
Huuto kuului Mallasveden toiselle puolelle asti. Sitä sanomaa ei voi toistaa lasten eikä naisten 
kuullen. 
 
– Mitä se sanoi? Lukon virolaisvahvistus Rain Annuste kyseli toiselta keskiseisojalta Asko 
Niemeltä. 
 
– Joka toinen sana alkoi f-kirjaimella, kielimiehenä tunnettu Iso-A vastasi. 
 
Pälkänelästen täydellinen muodonmuutos oli iso yllätys Kalevan Lentopallon valmentajalle Petri 
Mutkalle. Kansainvälisillä kentillä kouliintunut hakkuri menetti malttinsa Gardenin pauhussa ja 
ryhtyi keskustelemaan verkon läpi. 
 
Lupaavista junioripelaajista koostuva joukkue meni pahasti kipsiin loistoalun jälkeen. 
Tamperelaiset saivat arvokkaan oppitunnin miesten maailmasta. 
 
– Katsokaa nyt tonne vastapuolelle. Ette te voi hävitä tommoiselle porukalle, Mutka vaahtosi. 
 
Mikään ei auttanut. Lukko meni menojansa toisen comebackinsä tehneen Petri Hildénin johdolla. 
 
Passarilegenda joutui hyppäämään kentän puolelle, kun pelintekijä Tambert Kruusimaa oli 
Tallinnassa ja hätävara Petri Peippi-Tuomioja ties missä. 
 
– Olen niin puhki, että annan pelistä kommentit vasta huomisaamuna, Hildén puuskutti 
pirkanmaalaiselle medialle. 
 
Pitkät taistelupallot veivät mehut myös muista pälkäneläisistä. Hildén joutui ottamaan yhden 
aikalisän, jotta pelaajat saivat henkensä tasaantumaan. 
 
Päätuomari Esa Loven suhtautui perjantai-illan huumaan juuri oikealla tavalla. Loven tuomitsi 
kamppailun aloha-shortseissa lupauksensa mukaan. Asiasta sovittiin viime syksynä Itävallan EM-
turnauksessa. 
 
Isännät olivat varanneet tutusti parhaan pelaajan palkinnon myös vierasjoukkueelle, mutta Kievarin 
kuohuvaa herkkua ei voitu jakaa kenellekään. Kaikki vastustajat olivat liian nuoria tähän 
tarkoitukseen. 
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Lahjakortille löytyi kuitenkin käyttöä. Iso-A otti kupongin isännän ottein ennen kuin Mattila ehti 
paikalle. 
 
Perjantai-illan tapahtuma onnistui kaikin puolin yli odotusten. Lisää tarjoillaan ensi syksynä. 

Cheerleaderit valtaavat Gardenin! 
 
24.2.  Siuron Tuisku-Lukko  3–0 (25–21, 25–16, 25–22) 

Luja-Lukon pelaajien pää on ollut pyörällä jo usean viikon ajan. 
 
Pälkäneläisjoukkueessa ei ole puhuttu mistään muusta kuin kolmossarjakauden päättävästä 
kotiottelusta. 
 
Vaikka Paelkaene Gardeniin saapuva Kalevan Lentopallo on täynnä lupaavia junioreita, kukaan ei 
ole maininnut vastustajaa sanallakaan. 
 
Kaikkien huulilla on pyörinyt vieraaksi houkuteltu cheerleader-joukko. 
 
Tampereen Sisun Rascals-ryhmä tarjoaa niin huikean elämyksen, että kerrankin pelaajat ovat olleet 
valmiita tinkimään muista menoista perjantai-iltaisen (2.3.) pelin kustannuksella. 
 
Vastaavaa ei ole nähty vanhojen hyvien päivien jälkeen. 
 
Monennäköistä julkisuutta aiheuttanut Ville Punaposki-Mattila on väittänyt useaan otteeseen, ettei 
perjantain työvuoroja pysty muuttamaan millään konstilla. 
 
Mutta kuinka ollakaan – tällä kertaa naiskauneutta palvova Tohtori järjesti illan vapaaksi jollakin 
konstilla. 
 
Mainittakoon, että viime viikonloppuna Huutijärven Ihmemies jätti tärkeän Tuisku-kamppailun 
väliin päästäkseen narraamaan (ainakin) kaloja Ahvenanmaalle. 
 
Nyt hän ei ollut sentään kotisohvalla vaimon kutsumien yllätysvieraiden seurustelu-upseerina. 
 
Haaremien Kuningas Asko Niemi ei ole tahtonut pysyä housuissaan moneen viikkoon. Saarikylien 
Sulttaani olisi ollut valmis jäämään vaikka viikoksi palkattomalle vapaalle nähdäkseen kiehtovan 
ryhmän. 
 
– Kerrankin kausi saa kunnon huipennuksen, Iso-A hykerteli. 
 
Mäyrävuoren Casanovan Pentti Niemisen viikset väpättivät melkoisesti jo maanantaisessa LP 
Kangasalan liigakamppailussa. 
 
Tästä viikosta on tulossa todellinen juhlaviikko tunnetulle naisten naurattajalle. 
 
– Nyt seurasin vähän peliäkin, mutta se on Gardenissa sivuseikka, Casanova heitti. 
 
Pulttikengistään ja löysästä vasuristaan tunnettu laitamies puhkeaa tunnetusti kukkaan viehättävässä 
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seurassa. 
 
– Tämä on parasta mitä Gardenissa on tapahtunut sitten Hauhon rouvien vierailujen, Casanova 
innostui. 
 
Oheistapahtumen järjestely tuottaa aina ylimääräistä päänvaivaa, mutta tällä kertaa Lukon 
lentopallopomo Pekka Ikonen ei ole valittanut kertaakaan. 
 
Ikonen on junaillut Rascalsin vierailua jo usean viikon ajan ja varmistanut kaiken kymmeneen 
kertaan. 
 
– Naisten kanssa touhuaminen on minulle aina kunnia-asia, Ikonen selitti. 
 
Lukon johto on nyt oudossa tilanteessa. Tähän mennessä pelaajia on pitänyt metsästää viimeiseen 
asti varsinkin matkaotteluihin. Nyt miehiä riittää penkille asti. 
 
– Ensimmäisen kerran pitää miettiä, minkälaisella kokoonpanolla lähdetään liikkeelle. Voi olla, että 
kuumimmat kaverit pitää heittää toviksi hankeen viilentymään, valmentajalegenda Petri Hildén 
pohdiskeli. 
 
Värikkään pälkäneläisjoukkueen kausi saa arvoisensa päätöksen! 

Cheerleaderit kiehtovat Sulttaania 
 
22.2.  Messukylän Toverit-Lukko  3–1 (25–20, 28–26, 22–25, 25–10) 

Luja-Lukon Pullapoikien Petri Passilan ja Ville Mattilan olisi syytä ottaa mallia Saarikylien 
Sulttaanista Asko Niemestä. 
 
Haaremien kuningas perui aiemmin varaamansa risteilyn päästäkseen pälkäneläisjoukkueen 
viimeiseen kotiotteluun. 
 
Kauden päätösvastustaja Kalevan Lentopallo ei herätä isossa-A:ssa erityisiä intohimoja, mutta hän 
ei halua missata missään tapauksessa cheerleadereiden vierailua. 
 
Tampereen Sisun Rascals-ryhmä esiintyy Paelkaene Gardenin yleisön (ja pelaajien) iloksi pitkällä 
erätauolla. 
 
Rascals saapuu lentopallotapahtuman vetonaulaksi tietysti Pekka Ikosen houkuttelemana. Lukon 
lentopallopomo on pitänyt aina esteettisistä nautinnoista. 
 
– En mene missään tapauksessa pukukoppiin, vaikka valmentaja käskisi, Iso-A painotti. 
 
Olisi mielenkiintoista tietää, miten Saarikylien Sulttaani perusteli risteilyn siirron omalle 
armaalleen. 
 
Luultavasti Iso-A ilmoitti, että hän on täysin korvaamaton joukkueelle. 
 
Tavallaan tämä on totta, sillä Gardenin lattia pitää luututa ennen cheerleadereiden sorjaa askellusta. 
Iso-A on hallitsee tämän homman hämmästyttävän hyvin. 
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– Siihen voi olla vain yksi perustelu. Sulttaani joutuu moppaamaan kotona lähes päivittäin, toinen 
keskiseisoja Marko Pepsi Light-Pajunen heitti. 
 
Iso-A ei suostunut kommentoimaan väitettä millään tavalla. 
 
Rascalsin vierailu on herättänyt suurta mielenkiintoa koko pälkäneläisryhmässä. Tiettävästi 
joukkueenjohtaja Jari Perkiö suunnittelee vakavissaan Ilveksen ja JYPin liigapelin väliinjättämistä. 
 
– Tämä olisi ennenkuulumatonta. Tähän asti Perkiö on asettanut kaikki kissanristiäiset omien pelien 
edelle, Sulttaani täräytti. 
 
Perkiö perusteli mielenkiintoansa kiinnostavalla vastustajalla. KaLen nuoressa joukkueessa on 
kuulemma tulevia liigapelaajia. 
 
– Höpö höpö... Tiedän kyllä, mikä Perkiötä kiinnostaa, Iso-A oikaisi. 
 
Saarikylien mahtimies oli hämmästyttävän hyvällä päällä MesTo-tappion jälkeen. 
 
– Ei yksi häviö miestä pahenna. Katsos, kun risteilyn siirto onnistui ilman isompia nurinoita. 
 
Niinpä hän jaksoi naureskella jopa omille virheilleen. Puhumattakaan muutamasta Tauno 
Järvemetsin epäonnistuneesta nostosta. 
 
– Muutama pallo meni sormien läpi käsittämättömästi. Jopa Perkiö olisi saanut ne pallot ylös. 
 
Kuten tiedetään, Perkiö on saranasormien kuningas. Hän nostaa palloa yläkautta vain äärimmäisissä 
hätätilanteissa. Aina ei silloinkaan. 
 
– Sorminostojen salliminen oli hienon lajin raiskausta, Perkiö on perustellut. 
 
Keskiviikko oli Lukon passarille Tambert Kruusimaalle juhlapäivä. Virolaispassari täytti silloin 32 
vuotta ja olisi halunnut kruunata synttärinsä voitolla. 
 
Se jäi kuitenkin haaveeksi. Kruusimaan piti tyytyä muihin iloihin. 

Viilipytyn päreet paloivat 
 
17.2.  Kiikoisten Kirma-Lukko  3–1 (22–25, 25–17, 28–26, 25–17) 

Luja-Lukon viilipyttymäinen valmentaja Petri Hildén oli pahalla päällä perjantaisen 
kolmossarjatappion jälkeen. 
 
Hildén suivaantui päätuomarin karmeasta virheestä ja Kiikoisten kehnoista palveluista. 
 
Oikeudenjakajan väärä vihellys maksoi Pälkäneen ylpeydelle kolmannen erän ja kenties koko 
ottelun voiton. 
 
Armeijan karaisema Joni Sokka ehti tintata jo eräpallon kenttään, mutta tuomari antoi pisteen 
käsittämättömästi Kirmalle. Hän perusteli ratkaisuansa Ville Punaposki-Mattilan epäpuhtaalla 
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kosketuksella. 
 
On totta, ettei Mattilan sormilyönnistä saa opetusvideota millään ilveellä. Mutta tällä kertaa 
kyseessä oli ensimmäinen kosketus. Kaikkien pillipiipareiden luulisi jo tietävän, että silloin pallo 
saa ropsahtaa. 
 
Eikä ropsahdus ollut edes hirveän paha – varsinkaan tekijä huomioiden. 
 
– Jos kaveri tulee näöntarkistukseen ajokorttia varten, en voi antaa puoltolausetta, Oikea Tohtori 
puhisi. 
 
Hildén repi peliverkkarinsa täysin. Hän protestoi rajusti ja järjesti pikkukuntaan melkoisen 
kalabaliikin. 
 
Tuomari kaivoi korttia sekä rinta- että takataskustaan, mutta ilmeisesti laput olivat jääneet kotiin. 
Näin Hildén pääsi kuin koira veräjästä, mutta joukkue ei toipunut käsittämättömästä tuomiosta koko 
iltana. 
 
Miehekäs taistelu päättyi siihen paikkaan. 
 
– Toivottavasti ei tarvitse tulla tämmöiseen tuppukylään toista kertaa. Voi luoja – eihän täällä ole 
edes pubia, Hildén pauhasi. 
 
Lukko koki karmean kohtalon jo toisen kerran vuoden sisään. Viime keväänä joukkue jäi janoiseksi 
vieraillessaan Juupajoella. Siellä on sentään juottopiste, mutta se ehdittiin sulkea ennen pelin 
päättymistä. 
 
Silloin Hildén sätti pelaajia, kun he eivät pystyneet hoitamaan ottelua riittävän nopeasti. Nyt koko 
ryöppy lähti tuomarin suuntaan. 
 
Valmentajalegenda oli varautunut pahimpaan. Hän lievitti tuskaansa kuninkaallisesta Leijona-
pullosta, kun pettynyt joukkue lähti tuskaiselle paluumatkalle. 
 
Mieli alkoi kirkastua vasta pikaisen Nokian-piipahduksen jälkeen. 
 
– Ottaa pirusti päähän, kun peli karkasi tällä tavalla käsistä, Hildén vaahtosi. 
 
Kiikoisten yleisö oli varautunut pikaiseen peliin Pälkäneen-vierailun jälkeen. Silloin Lukkoa vietiin 
mennen tullen ja edestakaisin, mutta voimasuhteista jäi väärä kuva Lukon siipirikkoisen 
kokoonpanon takia. 
 
Lukko antoi edelleen tasoitusta Pasi Heinosen verran. Jos pääiskijä olisi päässyt matkaan, 
vierasvoitto olisi ollut ulottuvilla. 
 
Nyt suurimmat kohaukset keräsi sentteri Rain Annuste, joka leijaili muutamaan otteeseen 
käsittämättömän korkealla. 
 
Annusteen tulo on tuonut pälkäneläisille uuden haasteen. 
 
– Nykyään meidän aikalisillä puhutaan englantia. Jotkut paremmin ja jotkut vähän huonommin, 
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Hildén heitti. 
 
Jokainen saa arvata, kumpaan joukkoon Hildén kuuluu. 

Pomppuihme keräsi päähuomion 
 
11.2.  Ylöjärven Pallo-Lukko  1–3 (21–25, 19–25, 25–22, 19–25) 

Luja-Lukon valmentajalegenda Petri Hildén oli polleata poikaa lauantaisen vierasvoiton jälkeen. 
 
– Siinäs näitte pojat, etten ole käynyt turhaan Talinnassa, Hildén viittasi pälkäneläisjoukkueen 
superlöytöön Rain Annusteen. 
 
Kimmoisa keskimies leijaili huikeissa korkeuksissa Soppeenharjun koulussa ja pokkasi heti parhaan 
pelaajan palkinnon Ville Vaisu-Mattilan nenän edestä. 
 
– Onneksi meillä on nyt neljä vierasottelua putkeen. Voi olla, ettei uutta kaveria parane päästää 
Paelkaene Gardeniin. Hän voi teloa päänsä kattoon, Hildén uhosi. 
 
Annuste oli piristävä ilmestys kalpeiden ja kömpelöiden keskitolppien rinnalla. Hän todisti muille 
pälkäneläisille, että silläkin paikalla voi olla pelimiehiä. 
 
Niin – ne Hildénin Tallinnan-vierailut. Virolaistietojen mukaan hän on keskittynyt matkoillansa 
paljon enemmän A. Le Coq -laatikoiden haalimiseen kuin pelaajatarkkailuun. 
 
Hildénin onneksi pälkäneläisillä on Tallinnan suuntaan hyvät suhteet passari Tambert Kruusimaan 
ansiosta. Lukolta löytyy vielä pari valttikorttia hätätapauksia varten. 
 
Nyt Lukon johto pyrkii varmistamaan, että Annuste pystyy pelaamaan turvallisesti Gardenissa. Kun 
tämä on hoidettu, kauden päätöskamppailua ryhdytään rummuttamaan toden teolla. 
 
Silloin uskolliselle yleisölle on tarkoitus tarjota monennäköistä herkkua. Jo Annuste sinänsä on 
näkemisen arvoinen, mutta luultavasti paikalle järjestettävä cheerleader-ryhmä kerää vähintään 
suuren mielenkiinnon. 
 
Salaisuuden verhoa voidaan raottaa jo nyt sen verran, ettei tyttöjä koota mistään 
mummupalloporukasta... 
 
On ihme, ellei tämä herätä innostusta Mäyrävuoren Casanovassa, Luopioisten Taksikeisarissa ja 
ikinuoressa Hannu Ilosessa. Tutkaparista Jari Rämö-Juha Lehtelä puhumattakaan. 
 
Ylöjärven iltapäivä oli ihmeellinen. Vaisu-Mattila etsi palloa välillä taskustaan ja välillä 
takaseinältä. Hän oli vielä enemmän hukassa kuin normaalisti. 
 
– Tehtiin pojat paha virhe perjantain viimeistelyharjoituksissa. Ei olisi pitänyt panna kaikkia 
pelimiehiä samalle puolelle. Mattila meni pyörityksestä niin sekaisin, varatolppa Jarmo Sokka 
pahoitteli. 
 
Mattila sai Gardenissa kylmää kyytiä Sokalta, Marko Pepsi Light-Pajuselta, Petri Peippi-
Tuomiojalta ja Jari Perkiöltä, jota myös Pohjalahden Pommittajaksi tituleerataan. 
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Mattila tuskaili aikansa, kunnes hän asteli määrätietoisin askelin Kostian Kievarin tiskille. 
 
– Tappio otti näköjään koville, Pajunen päivitteli. 
 
Lukon maskottien Petri Passilan ja Kimmo Letku-Lehtelän uho on lisääntynyt talven edetessä. 
Siwan muovikasseja suosiva kaksikko onkin ollut aina parhaimmillaan kauden päättymisen jälkeen. 
 
Passila uhkasi laittaa Gardenin lattian remonttiin, kun operoitu olkapää kestää moukuttamista. 
Lehtelän oloinen kaveri on nähty punttisalilla. Tätä on vaikea uskoa todeksi. 
 
Tai sitten Letkukäsi on käynyt perehtymässä venyttelyn saloihin Anni-tädin opastuksella. Hänen 
kannattaisi pyytää toinen lihashuollon erikoismies Petteri Peräseinä-Miettinen seurakseen. 
 
 
Pultit pois, magneetit hakusessa 
 
3.2.  Lukko-Pirkkalan Viri  0–3 (9–25, 18–25, 14–25) 

Ei – ei todellakaan! 
 
Perjantaisen kolmossarjaottelun eränumeroissa ei ole lyöntivirhettä, vaikka niin voisi kuvitella. 
 
Kaikki olivat ymmällään, kun Luja-Lukko sai avauserässä ainoastaan yhdeksän eräpistettä. Kyllä: 
YHDEKSÄN. 
 
Kukaan ei olisi uskonut käsittämätöntä lukemaa todeksi, ellei olisi nähnyt omin silmin. Ei 
Paelkaene Gardenin runsaslukuinen yleisö, ei yksikään Lukon pelaaja eikä edes huippuvireen 
löytänyt vierasjoukkue. 
 
Pirkkalalaisilta onnistui kaikki. 
 
Toki Lukolta puuttui pääiskijä Pasi Heinonen, mutta yksi Heinonen ei olisi pelastanut isäntiä. 
Heinosia olisi tarvittu ainakin kolme. 
 
Lukko on ottanut ennenkin kuokkaansa Gardenissa, mutta ei koskaan aiemmin näin tyrmäävästi. 
 
Avauserän lukemat jäävät Lukon historiaan siinä kuin Ville Mattilan surullisenkuuluisa 
verkkosyöttö. 
 
Tässä yhteydessä on syytä panna kaikki Super-, Hyper- ja Superhyper-liitteet visusti piiloon. 
Mattila teki pisteitä vain vastustajalle. 
 
– Onneksi ei pidetty tilastoja. Olisin jäänyt ainakin kymmenen pistettä pakkaselle, Mattila päivitteli. 
 
Ei olisi riittänyt. Miinussaldo olisi liikkunut samoilla seuduilla kuin illan pakkaslukema. Tuskin 
edes 20 olisi riittänyt... 
 
Niinpä äimistynyt Mattila luikki vähin äänin pukukopin perimmäiseen nurkkaan. Itsevarmuuden 
perikuvaa ei ole nähty koskaan näin noloissaan Gardenissa. 
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Normaalisti Mattila kyselee parhaan pelaajan palkintoa heti ottelun jälkeen, mutta tällä kertaa hän ei 
kehdannut jäädä kuikuilemaan edes oviaukolle. Kostian Kievarin maistuvat kuohujuomat upposivat 
parempiin suihin. 
 
Mattilan puolustukseksi on sanottava, että muut Lukon pelaajat olivat lähes yhtä heikkoja. 
 
Näytti siltä, että Pälkäneen lentopallon Grand Old Manin Jorma Kotasen poislähtö oli 
lamaannuttanut koko joukkueen. 
 
Kotasen muistoa kunnioitettiin ennen ottelun alkua minuutin hiljaisella hetkellä. Seremonia kosketti 
paitsi joukkuetta myös yleisöä. Surumielisyys leimasi Gardenin ilmapiiriä koko illan. 
 
Samalla nähtiin pälkäneläisen lentopallokulttuurin vahvuus. Lukon tukijat ansaitsevat tästä suuren 
tunnustuksen. 
 
Vaisu esitys jätti Lukon valmennusjohdolle paljon päänvaivaa varsinkin kahdesta syystä. 
 
Päävalmentaja Petri Hildén tivasi heti suojateiltaan, ovatko pelaajat hairahtaneet Mäyrävuoren 
Casanovan Pentti Niemisen suosittelemiin pulttikenkiin. 
 
Kukaan ei tunnustanut suoraan, mutta Hildén aikoo viedä jokaisen pelitossut tutkittavaksi. 
 
Kun pallo lähestyi, kaikki jähmettyivät samalla tavalla paikoilleen kuin Nieminen aina. Muutama 
varmistuspallo kimposi niin korkealle, että niihin olisi ehtinyt vaikka katsomosta. 
 
Joukkueenjohtaja Jari Perkiö kävi tiedustelemassa pirkkalalaisilta, mistä he ovat hommanneet 
käsimagneettinsa. 
 
Muuten valtavaa torjuntamäärää on mahdotonta selittää. 
 
Lukon pelaajat eivät tahdo osua torjujien käsiin edes harjoituksissa, mutta nyt valtaosa (etenkin 
Mattilan) lyönneistä kimposi bumerangina takaisin. 
 
Vieraat eivät suostuneet paljastamaan magneettipaikkaa suoralta kädeltä, mutta neuvotteluja 
jatketaan edelleen. 

Mattilakin muuttui Pullapojaksi 

2.2. Parolan Lento-Lukko  3–0 (25–23, 26–24, 25–21) 

Muistatte varmasti Ville Mattilan. 
 
Tuon itsevarmuutta huokuvan Huutijärven Ihmemiehen. 
 
Tuon rinta kaarella kulkevan Oikean Tohtorin, joka sortui taannoin Luja-Lukon historian 
karmeimpaan munaukseen. Siinä meni silloin kolmossarjapaikka, kun palkintoraatien suosikkipoika 
syötti ottelupallon suoraan verkkoon. 
 
Tarkemmin ottaen verkon alapaulaan. Etenkin keskiseisoja Marko Pepsi Light-Pajunen muistaa 
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paikan tarkasti. Hän näyttää sen muille kaikissa harjoituksissa. 
 
Luopioisten fanijoukko risti herra Mattilan taannoin Tohtori Sykeröksi, mutta huonojen päivien 
varalle löytyi myös kuvaava kutsumanimi Tohtori Syherö. 
 
Pirkanmaan valtamediat ovat käyttäneet jo kaikki superlatiivit Ihmemiehen esityksiä kuvaillessaan. 
Ylistävissä tarinoissa on puhuttu Super-Mattilasta, Hyper-Mattilasta ja Superhyper-Mattilasta. 
 
Syyskauden päätyttyä tuo Ihmemies ilmoitti olevansa elämänsä kunnossa kevätkierroksen alkaessa. 
 
Mattila lupasi treenata koko joulutauon tiiviisti ja nostaa tasoansa entisestään. 
 
Joukkueenjohtaja Jari Perkiö ilahtui Mattilan suunnitelmista ja kävi varta vasten neljissä 
peräkkäisissä harjoituksissa. 
 
Mutta kuinka ollakaan – Mattilaa ei näkynyt kertaakaan kaikkien tuntemassa Paelkaene Gardenissa. 
 
Voi luoja, olisittepa kuulleet toinen toistaan ontuvammat selitykset. Mökillä, kalastusreissulla, 
joulusiivoa tekemässä – ja kaiken huippuna ”kotona vaimon kutsuttua vieraita”. 
 
Tämän listan jälkeen on pakko painottaa, ettei Petri Pullapoika-Passila ole todellakaan ainoa tossun 
alle jäänyt Lukon pelaaja. 
 
Kai muistatte, kun Passila kahlitsi itsensä joulun alla ja kehrää nyt kotisohvallaan. 
 
Miestä ei ole nähty sen jälkeen kertaakaan Gardenissa eikä Kostian Kievarin kosteissa 
jälkilöylyissä. 
 
– Menetetty tapaus, Passilan hyvin tunteva Kimmo Letku-Lehtelä tokaisi. 
 
Takaisin Mattilaan. Hän yritti paikata mainettansa vuodenvaihteessa lähettämällä kännykkäkuvan 
korkean paikan leiriltä. 
 
Siinä hän patsasteli polleaan tapaansa alppiauringossa. 
 
– Nyt hiotaan kuntohuippua, Ihmemies uhosi. 
 
Karu totuus tuli esiin kevätkauden ensimmäisessä vieraskamppailussa. Mattila oli Parolassa juuri 
niin pehmeä kuin kovassa kotikomennossa olevalta pelurilta voi odottaakin. 
 
Niinpä joukkuekaverit ristivät hänet Pullapoika Kakkoseksi. 
 
Nyt muut odottavat, pääseekö kumpikaan Pullapoika riipastaan kevään mittaan. 
 
– Mattila pääsi sentään matkaan. Ei hassumpaa, Saarikylien Sulttaani Asko Niemi lohkaisi. 
 
Ainakin omien tarinoidensa mukaan Iso-A tekee mitä lystää. Varmoja todisteita ei ole saatu. 
 
Lukon tappio oli paha pala varsinkin Perkiölle. Hän hävisi vedonlyöntinsä mestarivalmentaja Kai 
Mattilalle. Kaitsu sai tulostiedon heti peli-iltana velipojaltansa Arto Mattilalta. 
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Pälkäneläisjoukkue johti kaikkia eriä puoleenväliin asti, mutta miehet pehmenivät pahasti 
ratkaisupalloissa. Tämä koski muitakin kuin Huutijärven Ihmemiestä. 
 
Lukon valmentajaguru Petri Hildén siirsi Mattilan säälistä keskitolpan paikalta kuninkaallisten 
laitureiden joukkoon. 
 
– Ellei homma toimi, saat olla keskitolppana koko loppukevään, Hildén muistutti. 

Jorma Kotanen on poissa! 

Luja-Lukon maineikkaimpiin lentopalloilijoihin lukeutunut Jorma Kotanen siirtyi ajasta ikuisuuteen 
vaikean sairauden murtamana. 
 
Kotanen ehti pelata pälkäneläisjoukkueessa peräti kuudella vuosikymmenellä. Luotettava 
laitahyökkääjä aloitti sarjapelinsä 1960-luvun lopussa ja pelasi viimeisen aluesarjaottelun 12. 
helmikuuta 2010. 
 
Lukon lentopalloilijat esittävät syvän osanottonsa Kotasen omaisille. Muistoa kunnioitetaan 
oheisella haastattelulla. 
 
Kotasen läheinen pelikaveri Jari Perkiö teki tämän tarinan vajaan kahden vuoden takaisen 
juhlakamppailun jälkeen. 
 
Kas näin. 
 
Kotanen pääsi vihdoin kapteeniksi 
 
12.2.  Luja-Lukko-Rientola  3–1 (25–14, 25–13, 23–25, 25–14) 
 
Pälkäneläisen lentopallon Grand Old Man Jorma Kotanen antoi erikoishaastattelun Luja-Lukon 
nettisivustolle ja valtakunnalliselle hotsportille heti perjantaisen juhlaottelunsa jälkeen. 
 
Kotanen, 56, teki historiaa pelaamalla sarjaottelun jo kuudennella (!) vuosikymmenellä. 
Ottelupaikaksi valittiin luonnollisesti legendaarinen Paelkaene Garden. Juhlavastustajana oli 
maineikkaan Tero Viitasen kasvattajaseura Rientola. 
 
Ja päälle tulivat luonnollisesti Kostian Kievarin maistuvat jälkilöylyt. 
 
Mister Kotanen, minkälainen maku juhlaottelusta jäi? 
 
– Tietenkin helkkarin hyvä. Ottelu oli hieno huomionosoitus joukkueen puolelta. Ja saamani 
pelipaita oli helkkarin komea. 
 
Oliko perhosia vatsanpohjassa ennen peliä? 
 
– Ehkä vähän ennen peliä, mutta ne hävisivät nopeasti. Sen jälkeen ottelu oli ottelu muiden 
joukossa. Paska juttu, että hävisimme yhden erän. 
 
Miten koit valinnan kapteeniksi? 
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– Se tuli yllätyksenä. En ole ollut koskaan aiemmin joukkueen kapteenina. Tuntui hienolta, kun 
tämä tapahtui vielä Pälkäneellä. 
 
Vieläkö muistat ensimmäisen sarjaottelusi? 
 
– En ikävä kyllä. Se oli piirin B-sarjaa joskus vuoden 1969 lopulla, kun nousin 16-vuotiaana Lukon 
porukkaan. 
 
Mikä on ikimuistoisin sarjapelisi? 
 
– Se, kun noustiin kolmossarjaan joskus 2000-luvun alussa. Ratkaiseva turnaus pelattiin Forssassa. 
Jouduimme lähtemään sinne varamiehisellä kokoonpanolla, kun Hilpee (Petri Hildén) veti kirveellä 
polveensa ja Perkiön Jari sairastui. 
 
– Saimme houkuteltua Ikosen Pekan passariksi. Hän ei ollut pelannut porukassa koko kaudella. 
Ikonen sanoi jo mennessä, ettei hän heitä yhtään pateria koko päivänä. Melkein kaikki passit tulivat 
minulle ja Jussilan Markolle. 
 
Onko jokin tappio jäänyt harmittamaan erityisesti? 
 
– Yhdellä kaudella hävisimme vain kaksi ottelua – molemmat Lempäälän Kisalle. Emmekä 
nousseet, vaikka treenasimme tiiviisti. Kävimme hyppimässä pururadalla ja vedimme tiukkoja 
harjoituksia ala-asteella läpi kesän. Välillä viisikin kertaa viikossa. 
 
Kuka Pälkäneellä pelannut kaveri on tehnyt sinuun suurimman vaikutuksen? 
 
– Jussilan Marko ilman muuta. Marko on Pälkäneen paras pelaaja kautta aikojen. Hän pystyisi 
pelaamaan vielä tänä päivänäkin ties kuinka korkealla tasolla. 
 
Ketä kelpuutat itsesi ohella oman aikasi Pälkäne All Starsiin? 
 
– Jaaha. Linjaan valinnat niin, etten ota mukaan vain kauden tai pari pelanneita kavereita. Kuten 
(Tomi) Vikströmiä. 
 
– Passariksi ilman muuta Hilpee (Petri Hildén), keskitorjujiksi Viitasen Pekka ja Heleniuksen 
Teppo, hakkuriksi Jussila ja toiseksi vastaanottajaksi Perkiön Jari. Nostimme Perkiön kanssa 
kaksistaan reilut kymmenen vuotta. 
 
Missä iässä olit parhaimmillasi? 
 
– Kun lähdin Kangasalle 34-vuotiaanna. Minun piti mennä ikämiehiin, muutta olinkin yht’äkkiä 
kakkossarjaporukassa. 
 
Mitä haet vielä lentopallosta? 
 
– Olen voittanut SM-mitalin jo 35-, 40-, 45- ja 55-vuotiaiden sarjassa. Haluan mitalin vielä 
kuusivitosista. 
 
Miten pitkään aiot pelata? 
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– Siihen asti, että yksi kymmen tulee täyteen vielä. Jos vaan paikat pysyvät kunnossa. 
 
Kiitos haastattelusta, Mister Kotanen! 

Ykkösnyrkki näytti kovuutensa 

20.1. Lukko-Lempäälän Jyry  3–0 (25–22, 25–21, 25–23) 

Luja-Lukko sai pitkästä aikaa kaikki pääiskijänsä Paelkaene Gardenin areenalle ja tarjosi 
runsaslukuiselle kotiyleisölle riemastuttavan kotivoiton. Itsevarmana tullut Lempäälän Jyry kaatui 
suoraan kolmessa erässä. 
 
Samalla Lukko sai kuitattua syyskierroksen vierastappion. 
 
Rauhallisesti pelannut kotijoukkue näytti kovuutensa nimenomaan erien ratkaisuhetkillä. Lukko ei 
hätkähtänyt tippaakaan, vaikka Jyry kolkutteli kannoilla. 
 
Etenkin Joni Sokka ja Pasi Heinonen olivat huippuvedossa. 
 
Armeijaan astunut Sokka tuli Gardeniin suoraan Parolan kasarmilta ja aloitti ensimmäisen lomansa 
juhlavasti. Laitahyökkääjä pelasi kylmiltään kauden parhaan ottelunsa. 
 
Syyskaudella Sokka yritti halkaista pallon jokaisella lyönneillä, mutta nyt hän hoiti hankalat paikat 
kunnarimaisella viisaudella. Järkeviä tshekkilyöntejä ihailtiin useaan otteeseen. 
 
– Tässä on se vaara, että kohta Lukkoa ryhdytään kutsumaan peippiporukaksi, oman paikkansa 
löytänyt Lukko-maskotti Kimmo Lehtelä päivitteli. 
 
Tuore isä seuraa nykyään joukkueen esityksiä katsomon puolelta. Näin Letkukäsi pääsee 
sekoittamaan peliä mahdollisimman vähän. 
 
Sokan huippuesitys herätti aiheellisen kysymyksen Suomen nykyarmeijasta. Ilmeisesti kasarmit 
muistuttavat lähinnä lepokoteja jo alokasaikana. Sokan onnistumista on muuten vaikea perustella. 
 
– Parola opettaa. Kovat jätkät ovat kovia vaikka keskellä yötä, Sokka innostui. 
 
– On tämä maailma muuttunut erikoiseksi. Ennen vanhaan opetti Tampereen yö, Lehtelä 
hämmästeli. 
 
Toinen tuore isä Heinonen todisti, miksi häntä kutsutaan Liiga-lempinimellä. Pallo kuoli kovilla 
tehoilla pahoistakin paikoista. 
 
Sen sijaan syöttö on hakusessa ilmeisesti runsaan valvomisen seurauksena. Verkko oli kovilla 
Heinosen pommittaessa sitä. Pallo ei jäänyt sentään alapaulaan... 
 
Muistatte varmasti surullisen kuuluisan Ville Mattilan. 
 
Heinonen sai Liiga-lempinimen muutama vuosi sitten vahvistettuaan edesmennyttä Isku-Veikkoja 
yhdessä pääsarjaottelussa. Yhdessä vaiheessa hän ehti jo riisua verkkarinsa, mutta kenttäkomennus 
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kariutui viime tingassa. 
 
Viime kaudella Heinonen tahditti TKT:n ykkössarjaan, kunnes hän palasi aiemmilta vuosilta tuttuun 
Gardeniin. 
 
Mattila on siirretty tällä kaudella laitamiehen paikalta keskitolpaksi. 
 
– Kerrankin valmennusjohto on tehnyt järkevän ratkaisun. Näin hänet saadaan pidettyä 
mahdollisimman paljon irti pallosta, Letkukäsi heitti. 
 
Niin – passeja annetaan harvoin, eikä torjuntoja edes odoteta. 
 
Petteri Peräseinä-Miettinen palasi Gardeniin verestämään vanhoja muistoja. Ja pitihän se arvata, 
että nuuka kaveri livahti katsomoon ostamatta pääsylippua. Luikkijat ovat herättäneet yleistä 
pahastusta vuosikaudet. 
 
Miettinen seurasi kamppailua viisaanoloisena, vaikka kaikki tietävät hänen rajallisen 
lajituntemuksensa. Eihän kukaan Pieksämäen seudulla pelannut kaveri voi ymmärtää mitään 
lentopallosta. 
 
– Näköjään ei tarvitse pelätä manttelin menetystä. Nämä kaverit lyövät palloa alaspäin, Miettinen 
tokaisi. 
 
Miettisen tähtäin heitteli hirmuisesti. Jos olisi pelattu ulkona, muutamat iskut olisivat painuneet 
Kostianvirtaan asti. Tietysti sillä edellytyksellä, että lyöntikädessä olisi ollut voimaa. 
 
– Ei kannata olla liian levollinen. Pullapoika on esittänyt samantyyppisiä otteita kuin sinäkin, 
Mäyrävuoren Casanova Pentti Nieminen varoitti. 
 
– Kuka ihmeen Pullapoika? Miettinen ihmetteli. 
 
– No, Uskilan Suksilyöjä tietenkin, Nieminen viittasi Petri Passilaan. 

Seksilyöjä muuttui Pullapojaksi 

8.12. Kalevan Lentopallo-Lukko  1–3 (12–25, 25–19, 23–25, 22–25) 

Kaikkea sitä kuulee... 
 
Yökuluillaan rehvastelevaa Lukko-maskottia Petri Passilaa kutsutaan tästä eteenpäin Pullapojaksi. 
 
Muut pälkäneläispelaajat ovat epäilleet jo jonkin aikaa Uskilan Pavarottin olevan pahasti tossun 
alla, mtta kukaan ei osannut aavistaa tilanteen vakavuutta. 
 
Pullapoika-Passila kahlitsi itsensä viikonloppuna kihlasormuksella ja joutuu pitämään tästä lähtien 
suunsa supussa ainakin julkisesti. 
 
– Jaahas, tilanne muuttui todella kriittiseksi. Turha odotella Pullapoikaa enää Kievarin viihtyisään 
ilmapiiriin, Lukon keskiseisoja Kimmo Letku-Lehtelä kommentoi. 
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Tuore isä viettää ymmärrettävästi tavallista enemmän aikaa kotona, mutta hän tekee tämän 
vapaaehtoisesti. Pikku-Letku vaatii jatkuvaa huolenpitoa. 
 
– En ole kuitenkaan missään arestissa – niin kuin Pullapoika. Tässä maailmassa ei voi luottaa enää 
mihinkään, Lehtelä päivitteli. 
 
Mediassa viihtyvä Passila sai lyhyen ajan sisään useita toinen toistaan kuvaavampia lempinimiä. 
Häntä kutsuttiin taannoin Suksilyöjäksi, Seksilyöjäksi, Uskilan Pavarottiksi ja ties miksi. 
 
Ei enää: Pullapoika mikä Pullapoika. 
 
Tästä lähtien tanssilavoja ja karaokebaareja kiertävät rouvat saavat olla ihan rauhassa. 
 
Passila ei häiritse heidän iltojansa tanssikutsuillansa, lauluillansa – eikä muutenkaan. Hän kyhjöttää 
kotisohvalla oman armaansa kainalossa ja saa kenties luvan ottaa yhden saunaoluen. 
 
– Kyllä se ehtikin elvistellä jo tarpeeksi. Jutut olivat vähintään yhtä leveitä kuin Sohlo-Mattilalla. 
Sitä kerskailua ei jaksanut kuunnella enää. Muuten muistaako kukaan nähneensä kaveria kentällä. 
En minä ainakaan, Lehtelä lohkaisi. 
 
Vanhoina hyvinä aikoina tutkapari Lehtelä-Passila liikkui Paelkaene Gardenin nurkilla Siwan 
muovikassi kädessä. Parivaljakko yritti heitellä pelimiehille herjoja, mutta puujalkavitsit olivat 
toinen toistaan kuluneempia. 
 
– Pojat, keskittykää te vaan niihin muovikassin antimiin, keskiseisoja Marko Pepsi Light-Pajunen 
heitti kerran. 
 
Lukko haki kauden ensimmäisen vierasvoittonsa Kalevan Lentopallosta, mutta se ottelu on syytä 
kuitata sivulauseella vaatimattoman esityksen takia. 
 
Sen sijaan pälkäneläisjoukkue on suorastaan tulvinut uutisaiheita viime viikkojen aikana. 
 
Lehtelän järjestämä varpajaisilta oli oma lukunsa. Tohtori-Mattilan auto seisoi monta päivää 
Letkukäden pihassa. Kenelläkään ei ole vieläkään tarkkoja havaintoja Huutijärven Ihmemiehen 
liikkeistä. 
 
Pajunen epäili, että Ihmemies palasi kotiinsa lentämällä. 
 
Pajusen liikkeet ovat olleet vielä erikoisempia. Hän taitaa olla vieläkin sekaisin itsenäisyyspäivän 
aattona järjestetystä saunaillasta. Silloin luotiin uutta henkeä kevätkaudeksi. 
 
Pentti Nieminen lopetti aktiiviuransa jo muutama vuosi sitten, mutta saunailtatieto herätti 
innostuksen uudestaan. Piru pääsi irti saunan lauteilla. Viiksivallu uhosi loppuillasta tekevänsä 
comebackin. Hän lupasi luopua tarvittaessa jopa pulttikengistään. 
 
– Jos kuitenkin pysyisit siellä Huutijärven veteraanipeleissä (Yrjö) Kareksen kanssa, 
valmentajalegenda Petri Hildén toivoi. 
 
Lukon tämänvuotinen joukkue on todella viriili. Tuore todiste tuli loppuviikosta, kun Pasi Liiga-
Heinonen seurasi Letkukäden jalanjälkiä. Hakkurista tuli onnellinen tyttölapsen isä. 
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Poikahan sieltä pätkähti! 

Luja-Lukon monivuotisen luottomiehen Kimmo Lehtelän syyskausi huipentui maanantaina. 
 
Letkukätenä tunnettu Lehtelä pääsi todistamaan läheltä, kun esikoinen ilmestyi maailmaan. 
 
– Poikahan sieltä pätkähti, Lehtelä kommentoi tuoreeltaan. 
 
Pojalla oli mittaa 50 senttiä ja painoa 3630 grammaa. 
 
– Äiti ja poika voivat hyvin. Isän olo on siinä kintaalla, Lehtelä tuumi. 
 
Odotettu esikoinen tuo kaivattua vipinää Lehtelän talveen. Keskiseisoja on joutunut seuraamaan 
kolmossarjapelit Paelkaene Gardenin katsomosta polvileikkauksen takia. 
 
– Kentälle on jo kova hinku. Minulla on vielä paljon annettavaa rakkaalle joukkueelle, Lehtelä 
vakuutti. 
 
Luja-Lukon joukkue onnittelee Lehtelän perhettä lämpimästi. 

Anteeksipyyntö oli paikallaan! 
 
25.11. Lukko-Kiikoisten Kirma  0–3 (19–25, 18–25, 14–25) 

Marraskuinen perjantai jää Luja-Lukon värikkääseen historiaan sysimustana päivänä. 
 
Vahvan Kiikoisten Kirman vierailusta kohistiin pitkin syksyä sekä Paelkaene Gardenissa että 
Kostian Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä, mutta se ei näkynyt millään tavalla kentällä. 
 
Isännät hävisivät kamppailun jo paljon ennen odotetun illan pimentymistä. 
 
Kokoonpano harveni niin pahasti pelin lähestyessä, että Lukon oli pakko rekisteröidä uusi pelaaja 
viime tingassa saadakseen kuusi miestä kentälle. Suurkiitokset vaan pikahälytyksellä mukaan 
lähteneelle Mika Alangolle. Hätäapu hoiti tonttinsa miehekkäästi kylmiltään. 
 
Leukailustaan tunnettu Kimmo Letku-Lehtelä epäili Gardenin katsomossa, että pälkäneläisille meni 
pupu pöksyyn huippukamppailun lähestyessä. 
 
– Harmi, kun meikäpoika ei ole vielä pelikunnossa. Nyt olisi ollut loistava tilaisuus antaa näyttöjä 
liigaporukoille, Letkukäsi vaahtosi. 
 
Katsomossa oli yllätysvieraita Tampereelta asti. Sama henkilöt pyörivät säännöllisesti Isku-Volleyn 
liigapeleissä. Lehtelä oli kuullut Kievarissa, että he olivat tulleet tarkkailemaan jotakin 
pälkäneläispelaajaa. 
 
– Vaihtoehtoja on tasan yksi – minä. Ilmeisesti he eivät tienneet polvileikkauksestani mitään. 
Toivottavasti sana leviää. Tervetuloa keväällä uudestaan, Lehtelä touhotti. 
 
Nyt tarkkailumatkasta tuli täysi susi. Gardenin yleisö yritti seitellä häpeissään, ettei Lukko ole aina 
umpisurkea. 
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Nyt pelistä ei tullut yhtään mitään. Pettyneet katsojat pääsivät hakemaan lohtua Kievarista jo reilun 
tunnin päästä. Illan ainoa ilo piti ottaa kylmästä oluesta. 
 
Jopa suurisuinen laituri Ville Sohlo-Mattila oli nöyrää poikaa tyrmäyksen jälkeen. 
 
– Olemme anteeksipyynnön velkaa yleisölle. Lupaan, ettei tämä toistu, Oikea Tohtori painotti. 
 
– Olkoon menneeksi, kun tarjoat vastineeksi ison tuopin kaikille kärsineille, puhemiehen roolin 
ottanut Lehtelä vastasi. 
 
Lukon joukkueenjohtajaa Jari Perkiötä hävetti niin paljon, että hän luikki vähin äänin kotiin jo 
kahden tappioerän jälkeen. 
 
– Perkiöllä oli kuulemma töitä. Taisi olla pelkkä tekosyy. Olisi hommannut kovemman porukan, 
Lehtelä rummutti. 
 
Mattila yritti vedota kehnoihin lähtökohtiin ja mieskatoon, mutta väki ei sulattanut Tohtori Syherön 
selityksiä. 
 
– En ole nostanut näin huonosti viiteentoista vuoteen, Mattila manasi pitkin Gardenin seiniä 
kimpoilleita palloja. 
 
– No, koskas sä oot nostanut hyvin. Siksihän sut siirrettiin keskiseisojaksi, ettet pääse sohlaamaan 
niin paljon, Lehtelä lohkaisi. 
 
Mattilan puolustukseksi on sanottava sen verran, että myös muut Lukon pelaajat hölmöilivät 
urakalla. 
 
Niinpä kuumaverinen valmentaja Petri Hildén harkitsi pelin jälkeen paikkansa jättämistä. 
 
– Hommasta ei tullut yhtään mitään. Ihan niin kuin kukaan ei olisi nähnytkään lentopalloa aiemmin. 
Pälkäneen huru-ukotkin olisivat pelanneet paremmin, Hildén päivitteli. 
 
Hildén keksi ainoastaan yhden lääkkeen Lukon lamaan. 
 
– Täytyy pitää pikkujoulut, jotta saadaan suunta kääntymään. Se on auttanut ennenkin, Hildén 
suunnitteli. 

18.11. Tuomarin silmät pyörivät kuin hedelmäpeli 

Pälkäneläinen tuomarilegenda Pekka Ikonen otti kenimäisesti roolia Paelkaene Gardenin 
perjantaihuumassa. 
 
Ikonen marssi kirjuripöydän taakse viisastelemaan, vaikka hänelle ei ollut varattu mitään tehtävää 
Lukon ja Siuron Tuiskun välisessä kolmossarjakamppailussa. 
 
Omien sanojensa mukaan Ikonen halusi helpottaa kirjurin tehtävää käännellessään tulostaulun 
numerolappuja, mutta todellisuudessa hänestä oli enemmän harmia kuin hyötyä. Kirjuri joutui 
muistuttamaan kuokkavierasta useaan otteeseen väärästä tilanteesta. 
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Lukon jykevä keskiseisoja Asko Niemi huomasi heti Ikosen tarkoitusperät. Saarikylien Sulttaani 
seurasi huvittuneena Ikosen ilmeitä ottelun aikana. 
 
Vilkas viirupaita seurasi silmät pyöreänä tuomarikaksikon otteita ja heitteli isällisiä neuvoja kaiken 
aikaa. Ikonen jakeli lipeviä kommentteja varsinkin puolen metrin päässä työskennelleelle 
verkkotuomarille Suvi Helinille. 
 
– On se Ikonen melkoinen epeli, Iso A päivitteli. 
 
Ikosesta huolimatta tuomaripari Arto Muro-Helin selviytyi urakastaan mainiosti. Kaksikon 
työskentely tyydytti myös eniten itseään terästänyttä katsojajoukkoa. 
 
– Onkohan tuomareilla omaa neuvonantajaa millään muulla paikkakunnalla? Iso A kyseli. 

Tämän on pakko olla Valetta! 

18.11. Lukko-Siuron Tuisku  2–3 (16–25, 25–15, 18–25, 25–22, 10–15) 

Paelkaene Gardenin kulmilta kuului kummia perjantai-illan aikana. 
 
– Lukko hävisi, Lukko hävisi, Lukko hävisi, Kostian Kievarin suuntaan marssinut mies höpisi 
itsekseen. 
 
Satunnainen vastaantulija jätti Petriksi esittäytyneen miehen soperruksen omaan arvoonsa. Puhe 
sammalsi siihen malliin. 
 
– Etkö sää nyt tunne mua. Mä oon Seksilyöjä. Alueen tunnetuin moukuttaja. Silloin on lattia 
kovilla, kun meikäläinen pääsee irti. Mut nyt pitää mennä. On pikkuisen jano, mies uhosi. 
 
– Mä taidan lähteä mukaan. Kai siellä Kievarissa joku osaa kertoa, kuka oli tällä kertaa Lukon 
kunkku. Eikös sankari pääse nauttimaan ilmaiseksi talon antimista, Kimmoa muistuttanut kulkija 
tuumi. 
 
Ja Kimmohan se oli. 
 
– Kato mulla on nyt toi olkapää vähän sökönä. Muuten olisin pommittanut vastustajan jo lattian 
rakoon. Viime kadella parhaan pelaajan palkinto olisi kuulunut mulle joka ottelussa. Sovittiin 
kuitenkin valintaraadin kanssa, että annetaan oluet välillä muillekin, Petri paasasi. 
 
– Taidat puhua taas lööperiä. Pojat sanoivat, ettet pääse Kievariin kuin pari kertaa kaudessa. Olet 
niin pahasti tossun alla. Melkein paempi taivasalla kuin tossun alla, Kimmo innostui. 
 
– Älä usko kaikkia höpöhöpö-juttuja. Meikäpoika käy Kievarissa niin usein kuin lystää. Piste. 
Mutta, kato iän karttuessa sitä ei viitsi lähteä ihan joka perjantai liikenteeseen. Varsinkin, jos 
emäntä sattuu olemaan sillä päällä, Petri selitti. 
 
– Juupa juu. Tota et usko itsekään, Kimmo kuittasi. 
 
Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä oli jo hyvä meno päällä, kun pöhkönnäköinen kaksikko marssi 
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määrätietoisesti baaritiskin ääreen. 
 
– Mä otan yhden pitkän Lukon voiton kunniaksi. Nehän pelasi sitä hännänhuippua vastaan. Oliko se 
Mouhijärven Lumipyry vai mikä, Kimmo pääsi vauhtiin. 
 
– Ei kun Siuron Tuisku. Kato, meikäläinen kävi paikan päällä. Katsomossa oli hyvä meininki, mutta 
menovesi loppui kesken, Petri tuumi. 
 
Neropatit juttelivat hetken aikaa tuoreimmasta Aku Ankasta ja retostelivat kilvan tanssitaidollansa. 
 
– Mikseiköhän meikäläistä kutsuttu Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan? Voi että, kun saisin 
parikseni vielä jonkun missin. Mitähän ne muuten puuhailevat lähetysten jälkeen? Petri touhotti. 
 
– Hei, nyt hereillä. Vaikka on Valeviikko, Oikea Tohtori astelee sisään. Mikäs nyt on, kun rinta ei 
ole niin paljon kaarella kuin normaalisti, Kimmo hämmästeli. 
 
Kas kummaa, Ville Super-Mattila tilasi pitkän ja kaivoi lompakon takataskustaan. 
 
– Etkö saanut taaskaan parhaan pelaajan palkintoa? Kai sentään voititte kolme-muna? Kimmo 
kysäisi. 
 
– En tiedä, mitä sohloja raadissa oikein oli. Ei tullut palkintoa, vaikka olin selvästi kentän paras. Ja 
mikä pahinta – otettiin kuokkaan 2–3, Huutijärven Loordi vastasi. 
 
– Älä yritä, vaikka nyt onkin valtakunnallinen Valeviikko. Tohon ei usko kukaan. Tuiskuhan 
kuuluu nollakerhoon, Kimmo tuhahti. 
 
– Ei kuulu enää. Gardenin taika murtui nyt, vaikka mulla oli loistoilta, Super-Mattila paasasi. 
 
Puoli Kievaria kerääntyi Tohtorin ympärille ja vaati selitystä käsittämättömälle mahalaskulle. 
 
– Vastustaja huijasi meitä kavalasti. Ne marssitti ykkösnyrkkinsä kentälle vasta nyt. Koko 
alkusyksyn kokoonpanossa pyöri muutama sohlo. Tuisku riisui nyt Valepukunsa, mutta Siurossa 
kuitataan tämä tappio. Missä ikinä semmoinen paikka onkaan, Mattila lupasi. 

Casanova livahti Gardeniin! 

11.11. Lukko-Ylöjärven Pallo  3–1 (25–22, 22–25, 25–12, 25–23) 

Kaivannon Casanovana tunnettu Pentti Nieminen livahti pitkästä aikaa Paelkaene Gardenin 
tunnelmalliseen katsomoon. 
 
Pahasti tossun alle jäänyt viiksivallu pystyi uunottamaan emäntäänsä sen verran, että sai perjantai-
illaksi muutaman tunnin vapaahetken. 
 
Casanova istuutui tutun itsevarmasti katsomon keskelle ja vilkuili toiveikkaasti ympärilleen. 
 
– Pakko sanoa, etteivät nämä nuoret pojanklopit vedä naisia peleihin. Toista oli silloin, kun minä, 
Vikströmin Tomi, Viitasen Pekka ja Perkiön Jari pelattiin. Silloin rouvia tuli katsomoon Hauholta 
asti, Nieminen muisteli kaiheasti. 
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Se oli paitsi Niemisen myös pälkäneläisjoukkueen suurinta kukoistuskautta. Siihen aikaan peli 
kulki, olut virtasi ja laulu raikui. 
 
– Voi pojat, ne oli aikoja. Hyvä, kun uskalsi Kievarissa poiketa. Siellä oli niin paljon toinen toistaan 
hehkeämpiä daameja, Nieminen innostui. 
 
Tiettävästi kaukaisimmat Casanovan ihailijat tulivat varta vasten Pälkäneelle Tuuloksesta ja 
Hollolasta asti. Rouvat keksivät kotonaan toinen toistaan parempia selityksiä päästäkseen 
ihastelemaan komean vasurin otteita. 
 
Taksikeisari Hannu Lehtelä tietää näistä keikoista paljon, mutta virkansa vuoksi hän joutuu 
pysymään vaiti. 
 
Omien sanojensa mukaan Mäyrävuoreen muuttanut veteraani on rauhoittunut merkittävästi niistä 
päivistä. Nyt hän ei edes poikennut Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä, kun peli venyi neljään erään. 
 
– Pitää kiiruhtaa kotiin, kun emäntä tulee pian saunasta. Se säväyttää edelleen, Nieminen selitti. 
 
No, mitäs tykkäsit Lukon pelistä? 
 
– Kuten varmaan olette huomanneet, jokaisessa huippujoukkueessa pitää olla vähintään yksi kova 
vasuri. Muuten on turha haaveilla menestyksestä. 
 
Casanova viittasi painavasti pommittavaan Joni Veripäähän. 
 
– Poika paukuttaa aika lujaa, mutta lyöntisuunnissa on vielä opettelemista. Minäkin nappasin hänet 
pari kertaa kiinni keskiviikon treeneissä. Sen jälkeen jätin viiston suosiolla auki, ettei pojalta mene 
itseluottamus juuri ennen peliä. 
 
Täsmennykseksi pitää mainita, että Veripäällä on jo nyt ilmavampi pomppu kuin pulttikengistään 
tunnetulla Niemisellä. Paelkaene Gardenin asiantunteva yleisö tutki kerran varta vasten Casanovan 
ilmalentoja. Kengän ja lattian väliin ei olisi mahtunut edes Sydän-Hämeen Lehden 
maanantainumero. 
 
Casanova hämmästeli aidosti, kun oikeakätinen pelaaja nousi kerrankin perjantai-illan 
ykköshahmoksi. Koko ajan miehistyvän Joni Sokan lyöntipeli oli huippuluokkaa koko ajan. 
 
Sokka huipensi iltansa tintaamalla Lukon kolmannen ottelupallon kenttään. 
 
Tähän väliin on pakko mainita, että Marko Pepsi Light-Pajunen tuhrasi ensimmäisen tilaisuuden – 
kuinkas muuten – verkkosyöttöön. 
 
Samalla palautui elevästi mieleen neljän vuoden takainen kauhukuva. Silloin Ville Omakehu-
Mattila syötti ottelupallon alapaulaan. Nyt Pepsi Light osui sentään verkon yläreunaan. 
 
Mattilan karmea munaus muistetaan ikuisesti Pirkanmaan lentopallopiireissä. 
 
– Ei passaa haukkua hirveästi Villeä, kun se asuu nykyään meikäläisen naapurissa. Hän on 
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kohtuullinen pelimies, mutta charmi puuttuu kokonaan. Ei tolla ulkonäöllä houkutella ketään 
Gardeniin, Nieminen kuvaili diplomaattisesti. 

Hartauden jälkeen hunningolle! 

4.11. Pirkkalan Viri-Lukko  3–1 (22–25, 25–17, 25–18, 25–14) 

Paljon kokeneelle Lukon lentopallojoukkueelle sattui omituinen oikosulku. 
 
Maineikkaan pälkäneläisryhmän piti lähteä Pirkkalaan tappelemaan jokaisesta pallosta, mutta sen 
sijaan pelaajat pitivät kentällä jokasyksyisen hiljentymishetken. 
 
Ilmeisesti valmentaja Petri Hildén oli kiireissään sekoittanut pelin ja hartaustilaisuuden ajankohdat. 
 
Hartaustilaisuus on joukkueen ohjelmassa vasta lähempänä joulua. 
 
Pälkäneläiset esiintyivät kentällä kuin pyhäkoulupojat. Vain puvut puuttuivat. Ei tuuleteltu, ei 
kiroiltu, ei vinoiltu vastustajille. 
 
Tietäähän sen, ettei hommasta voi tulla silloin yhtään mitään. 
 
Tilanteen vakavuutta kuvaa se, että Ville Omakehu-Mattilan käämit meinasivat kärähtää kesken 
kaiken. Entiseen kotisaliinsa palannutta Huutijärven Ihmemiestä hävetti joukkueen aneeminen ja 
apaattinen esitys. 
 
– Pojat, tämä peli meni ihan poskelleen. Hommaan pitää saada muutos. Se pitää pohjustaa heti 
Myrskyssä, Mattila paasasi. 
 
Mattila ohjasi ydinryhmän kangasalalaiseen kulttiravintolaan Myrskyluotoon. Keskitolpaksi 
alennettu suunsoittaja muistutti varmaan sadannen kerran, että kuppila on hänen ja Kimi Räikkösen 
kantapaikka. 
 
Muut ihmettelivät aiheesta, miten Mattila ja Räikkönen liittyvät toisiinsa. 
 
– Yrittäkää nyt tajuta, että tämmöiselle räpellykselle nauravat naurismaan harakatkin. Ei riitä, jos 
porukassa on yksi pelimies. Varsinkin, kun sekin on väärällä paikalla, Mattila uhosi tuttuun 
tapaansa. 
 
Hän tarkoitti ainoalla pelimiehellä itseänsä. Tämä herätti suurta hilpeyttä Pirkkalan selkäsaunan 
nähneissä kuulijoissa. 
 
Totta puhuen Mattila pelasi juuri niin kuin keskitolpilla on tapana. Hän oli hidas, kömpelö ja 
hölmönoloinen. 
 
– Oikea arvio Mattilan tapauksessa, mutta tämä ei päde kaikkiin senttereihin. Muistakaa, etten minä 
tehnyt yhtään virhettä, Asko Iso A-Niemi täsmensi. 
 
Saarikylien Sulttaani vältti munaukset seurattuaan koko pelin vaihtopenkin puolelta. 
 
Illan ainoa pälkäneläisonnistuja oli Marko Pepsi Light-Pajunen. 
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Keskitolppa tunnettiin taannoin Pepsi-Pajusena ja Pontikka-Pajusena, mutta tästä lähtien häntä 
kutsutaan vain ja ainoastaan Pepsi Light-Pajuseksi. 
 
Syy kannattaa kysyä koppurasormelta itseltään. 
 
Pepsi Light venyi Pirkkalassa yhteen uskomattomaan suoritukseen. Hän kaatui kerran pallon perään 
ja sai sen vahingossa ilmaan. Niinpä muut pelaajat esittävät seurajohdolle, että Pepsi Lightille 
pitäisi antaa kunniamerkki Lukon seuraavassa juhlassa. 
 
Hildén on luvannut palkita jokaisen onnistuneen puolustuspallon pitkällä oluella, mutta tällä kertaa 
houkutteleva palkinto jäi jakamatta. 
 
– Voitte olla varmoja, etten minä tuhlaa rahojani mihinkään Pepsi Lighteihin, Hildén jyrisi. 
 
Se tiedetään sanomattakin. 
 
– Kertokaas nyt pojat meikäläisellekin, miksi teillä menee aina vellit pöksyyn Pirkkalassa. Kun 
olette kerran niin helkkarin viisaita. Rupeaa kyllästyttämään pikku hiljaa, kun täällä tulee aina 
kuokkaan, Hildén päästeli. 
 
Edes kaikkitietävä Mattila ei pystynyt antamaan suoraa vastausta viidennen pitkän jälkeen. 
Luultavasti hän olisi tarvinnut vielä viisi lisää. 

Ihme – Mattila otti torjunnan! 

28.10. Lukko-Parolan Lento-64  3–1 (25–16, 25–20, 18–25, 28–26) 

Ei voi olla totta... 
 
Paelkaene Gardenin kansoittanut yleisö ei tahtonut uskoa silmiänsä nähtyään korkeatasoisen 
kolmossarjakamppailun ratkaisupisteen. 
 
Voittosinetti tuli nimittäin – uskokaa tai älkää – Ville Risuaita-Mattilan torjunnalla. 
 
– Kukaan ei ole osunut noihin käsiin vuosikausiin. Ei harjoituksissa eikä varsinkaan peleissä, 
keskiseisoja Kimmo Letku-Lehtelä päivitteli katsomossa. 
 
– Taisi olla ensimmäinen torjuntapiste neljään kauteen, toinen sentteri Marko Pontikka-Pajunen 
säesti. 
 
Niin – kaikkihan sen tietävät. Edes Pälkäneen puulaakisarjasta ei löydy yhtään Mattilaa huonompaa 
torjujaa. Jopa Jari Rämö ja Juha Lehtelä rakentavat pelottavampia seiniä kuin Huutijärven 
Ihmemies. Ikinuoresta Seppo Mäkisestä puhumattakaan. 
 
– Pojat, pojat... Eipäs nyt liioitella. Otin ainakin neljä torjuntapistettä, Mattila puolustautui. 
 
Kuulijat katselivat toisiansa huuli pyöreänä ja pyörittelivät päätänsä. 
 
– En minä huomannut yhtään, Letku-Lehtelä hämmästeli. 
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– Poika taitaa laskea torjunnoikseen vastustajan verkkolyönnitkin, tarkkasilmäinen Jarmo Sokka 
epäili. 
 
– Mutta nauttikoot nyt yhden illan. Arki tulee nopeasti eteen, Pontikka-Pajunen tokaisi. 
 
Huutijärven Loordi alkoi suunnitella heti juhlakiertuetta Tampereen yöhön ja aatelointia legendojen 
joukkoon. 
 
– Olen minä melkoinen pelimies näihin ympyröihin, Mattila uhosi. 
 
Ilta oli omistettu jo etukäteen kahden toinen toistaan vaatimattomamman Mattilan 
kaksinkamppailuksi. 
 
Sekä Ville Mattilan että Lennon pitkäaikaisen tukipilarin Arto Mattilan itsevarmuus hipoo pilviä. 
 
Pälkäneläispelaajat pohtivat ottelun aattona, että Garden saattaa käydä liian pieneksi kahden 
valtavalla egolla varustetun kaverin astellessa areenalle. 
 
Kaimat mahtuivat juuri ja juuri saliin, mutta kolmatta Mattilaa ei olisi saatu enää sisään edes 
tunkemalla. 
 
Ville Mattila muistutti omasta suuruudestaan ennen peliä, pelin aikana ja varsinkin pelin jälkeen. 
 
Arto Mattila tuskastui ottelun kuluessa vieruskavereiden virheisiin ja alkoi sättiä omiansa tylysti. 
 
– Tuskin kenellekään jäi epäselväksi, kumpi Mattila oli parempi, Huutijärven Loordi innostui. 
 
Vaikka Super-Mattila kehui itsensä maasta taivaaseen, asiantunteva yleisö ei mennyt retkuun. 
Kaikki katsojat näkivät, että illan ykköshahmo oli – yllätys yllätys – Joni Veripää. 
 
Edellispeleissä peräseinän pölyjä ravistellut vasuri paukutti nyt palloa kenttään ja aiheutti jatkuvaa 
päänvaivaa Lennolle. 
 
Hakkuri Pasi Liiga-Heinonen oli tavallinen kuolevainen rajun flunssan jäljiltä. 
 
– Kattolamput alkoivat pyöriä silmissä jo ensimmäisessä erässä, Lukon kultakimpale myönsi. 
 
Lukko marssitti kentälle jo kolmannen passarin tällä kaudella. Yhdysvalloista kotiutunut Tambert 
Kruusimaa seurasi Petri Hildénin ja Petri Tuomiojan jalanjälkiä. 
 
Kruusimaan piti hakea lisäoppia amerikkalaiselta tähtipassarilta Lloy Ballillta. Sikäläisten lähteiden 
mukaan pelintekijä oli ammentanut kaiken mahdollisen tietotaidon. Oppitunnit olivat venyneet 
usein aamun pikkutunneille asti. 
 
– Saa nähdä, kuka passaa seuraavassa matsissa. Kuka tietää, vaikka panisin Pontikka-Pajusen 
pelintekijäksi, Hildén heitti. 
 
– Älä ihmeessä. Silloin tulee kosketusvirheiden Suomen ennätys, Mattila pyysi. 
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Kolmen Petrin soppa 

22.10. Lempäälän Jyry-Lukko  3–0 (26–24, 25–22, 25–19) 

Pitihän se arvata, minkälaisen sopan kolme Petriä saa aikaiseksi istuessaan samassa autossa. 
 
Vaikka Pälkäneen ja Sääksjärven väliä ajaa vain 40 minuuttia, Petrit ehtivät keksiä sinä aikana 
lentopallon uudestaan. 
 
Jos pelipaikka olisi ollut hiukankin kauempana, Lukko olisi siirtynyt varmaan neljän liberon 
taktiikkaan. 
 
Niin – tiedättehän herrat nimeltä Petri Hildén, Petri Tuomioja ja Petri Passila. 
 
Hildén on Lukon kolmossarjajoukkueen päävalmentaja. Tuomioja auttaa maineikasta 
pälkäneläisjoukkuetta freelancerin papereilla. Passilalle ei ole keksitty vieläkään mitään virkaa. 
 
Passila on muodostanut tällä kaudella Lukon komiikkaosaston Kimmo Letku-Lehtelän kanssa. 
Lehtelällä on sentään keskiseisojan rooli, mutta Passila hakee edelleen paikkaansa vaihtopenkin 
vasemman laidan ja katsomon oikean reunan väliltä. 
 
Olisittepa nähneet kaksikon kauden avauspalaverissa. Hemppaheikit marssivat Paelkaene Gardeniin 
Siwan muovikassi kädessä ja yrittivät heitellä puujalkavitsejä salin seinustalta. 
 
Parivaljakko luuli, että muut naureskelevat heidän ”herjoilleen”. Tosiasiassa pelaajat päivittelivät 
vieraiden olemusta. Ihan kuin he olisivat astelleet Gardeniin suoraan Kostian rantaheinikosta. 
 
Siinä oli Lukon juniorikaartillakin hämmästelemistä. Niinpä Joni Sokan ja Joni veripään pasmat 
sekosivat täysin löylyjä edeltäneessä höntsypelissä. 
 
Takaisin lauantaihin ja murheelliseen Lempäälän-vierailuun. 
 
Hätäapupassariksi lupautunut Tuomioja oli ihmeissään, kun Passila alkoi puhua psykologisesta 
valmennuksesta. Passila väitti tuntevansa tämän alueen kuin naapurin taskut ja alkoi syöttää 
Tuomiojalle ohjeitansa. 
 
– Muistakin vilkuilla koko ajan katsomon suuntaan. Sinne saattaa ilmaantua vaikka ketä. Ei se 
mitään, jos jokunen pallo putoaa nokan eteen. Kunhan olet kärryillä yleisöstä, Passila paasasi. 
 
Hildén muistutti Tuomiojaa kiintopisteistä ja tukijalan oikeasta kulmasta. 
 
Tuomioja kuunteli hetken ja päätti sen jälkeen toteuttaa omaa suunnitelmaansa. Hän oppi jo 
pikkupoikana, että juju on poikaa silloin tällöin ja vähän useamminkin. 
 
Niinpä Peippi-Peteksi ristitty taiteilija teki pelin aikana neljä omaa ratkaisua ja antoi vain kaksi 
pateria. 
 
Tavallaan tämä oli ymmärrettävää, kun keskitolppina seisoivat Ville Mattila ja Asko Niemi. 
Huutijärven Loordi ja Saarikylien Sulttaani tekevät sitä vähemmän virheitä, mitä harvemmin heille 
antaa pallon. 
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– Olin taas ihan pihalla. Tästä lähtien keräilen vaikka palloja mielummin kuin jatkan keskitolppana, 
Mattila tuskaili. 
 
Heti perään on syytä korostaa, ettei Lukko hävinnyt peliä pelkästään Mattilan, Niemen ja 
Tuomiojan takia. Sokka ja Veripää taistelivat tasapäisesti, kumpi Joni sohlaa enemmän. 
 
Edes hakkuri Pasi Liiga-Heinonen ei pystynyt pelastamaan pälkäneläisiä. 
 
Lukon suurin murhe on torjunta. Tarkemmin ottaen torjunnan totaalinen puuttuminen. 
 
Niinpä valmentajaguru Hildén suunnittelee seuraavaan kamppailuun yllätystaktiikkaa. Voi olla, 
etteivät pälkäneläiset hyppää torjuntaan ollenkaan. 
 
Silloin vastustaja on varmasti ihmeissään. 

Passari sulatettiin pakkasesta 

14.10. Lukko-Messukylän Toverit  3–0 (25–21, 25–21, 27–25) 

Veteraanipassari Petri Hildén palasi hänelle rakkaan Luja-Lukon hätäavuksi kolmossarja-avaukseen 
ja tahditti pälkäneläisjoukkueen tärkeään kotivoittoon. 
 
Hildén nousi pyhimysten joukkoon kolme vuotta sitten, kun pelintekijän paita (numero 13) 
jäädytettiin juhlallisesti Paelkaene Gardenissa. 
 
Nyt Hildénin piti pyörtää lopettamispäätöksensä, koska joukkueen passari Tambert Kruusimaa 
matkusti Yhdysvaltoihin. Tilalle yritettiin viime kaudelta tuttua tuuraajaa Petri Tuomiojaa, mutta 
hän oli puolestaan Virossa. 
 
Pelintekijäksi ei voitu laittaa myöskään Jarmo Sokkaa. Kaikki muut ymmärsivät tämän täysin paitsi 
hän itse. 
 
Hildén ei halunnut käyttää missään tapauksessa jäädytettyä paitaa. Niinpä hän otti 
poikkeuksellisesti numeron 8. 
 
Tämä seuloutui yksinkertaisella tavalla. Lukon paitavalikoimasta löytyi vain yksi riittävän suuri 
koko. Toisena vaihtoehtona olisi ollut Asko Niemen peliasun lainaaminen, mutta Saarikylien 
Sulttaani on tunnetusti tarkka omista varusteistaan. 
 
Hildén tunnetaan rajattomasta itseluottamuksestaan. Se on kantanut hedelmää useissa jälkipeleissä, 
mutta tällä kertaa hän esiintyi poikkeuksellisen vaatimattomasti. 
 
Kahdestakin syystä. Ensinnäkin oma vaimo oli katsomossa. Toiseksi hän joutui keskittämään 
kaiken energiansa passien heittämiseen. Vastustajien seuraaminen ja kuittailu jäivät nyt vähiin. 
 
– Pari lyöntiä tuli käsien yli ja muutama pallo putosi liian helposti eteen, mutta muuten meni hyvin, 
Hildén herkutteli. 
 
Tunnustusta tuli myös joukkuekavereilta. 
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– Hilpee pelasi eläkeläiseksi ihan hyvin, sentteriksi istutettu Ville Super-Mattila kehaisi. 
 
Super-Mattila oli keskiseisojana vielä enemmän pihalla kuin laiturin tontilla. Pallot viuhuivat ohi 
oikealta ja vasemmalta. 
 
– Keskitolppa on koiran virka, Mattila päivitteli. 
 
Tämä on huomattu Pälkäneellä jo ajat sitten. Niinpä sille tontille on sijoitettu Kimmo Letku-
Lehtelän tapaisia hyppykeppejä. 
 
Nyt tätä virkaa kaavaillaan myös muovikassin kanssa laahustavalle Petri Seksilyöjä-Passilalle. 
 
– Älkää nyt viitsikö. Seksilyöjä pärjää paljon paremmin katsojien naurattajana, vaikka 
puujalkavitsit ovat jo aika väsyneitä, Mattila muistutti. 
 
Petteri Peräseinä-Miettinen jätti lentopallokentät jo muutama vuosi sitten, mutta hän on löytänyt jo 
kaksi perillistä. Ensin tuli suksilyönneistään kuuluisa Passila. Nyt seuraan liittyi Lukon paidassa 
debytoinut Joni Veripää. 
 
Gardenin yleisöä muistutettiin suojavarustuksen hankkimisesta seuraavaan peliin. Kypärä on syytä 
ottaa mukaan, koska pallo voi lähteä Veripään kädestä vaikka Kostian Kievarin pihaan. 
 
Yleisö eli taas hienosti pälkäneläisylpeyden mukana. Tukijoita kaivataan lisää varsinkin 
Luopioisten suunnalta. Hannu Taksikeisari-Lehtelän johtamalle joukolle varataan aina eturivin 
paikat. Tarvittaessa tuodaan paikalle vaikka pari nahkasohvaa ja muutama vähäpukeinen tarjoilija. 

SARJAKAUSI 2010–11 

Poika tuotiin Kievariin! 

Luja-Lukon maineikkaan aluesarjajoukkueen kausi huipentui riehakkaisiin kultajuhliin tietysti 
Kostian Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä. 
 
Ilo oli ylimmillään, kun aluemestarit toivat himoitun Pojan juhlavasti joukkueen kantapaikkaan. 
 
Mestaruuspokaalia voi käydä ihailemassa edelleen pälkäneläisessä kulttiravintolassa. 
 
Pelaajat jaksoivat nauttia isosta jytkystä täysin siemauksin, vaikka takana oli pitkä matka Liedon 
peräkulmille ja yksitoista toinen toistaan raastavampaa erää. 
 
Tipatonta alkuvuotta viettävä Asko Niemi ohjasi tilataksin kekseliäästi torin kautta, mutta 
valitettavasti riemuviesti ei kiirinyt kotipaikkakunnalle asti toivotulla tavalla. Väkeä oli vähemmän 
kuin odotettiin, mutta paikalla olleita tervehdittiin sitä lämpimämmin ja äänekkäämmin. 
 
Pälkäneen paikallisradio ja Sydän-Hämeen lentopallokanava saivat tiedon mestaruudesta vasta 
myöhemmin illalla. 
 
Johtavien medioiden päivystysjärjestelmä petti kohtalokkaasti Luja-Lukon juhliessa kauden 
huipennusta. 
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Radio- ja tv-väen puolustukseksi on sanottava, ettei kukaan jaksa odottaa loputtomuuksiin. 
Aluesarjan finaaliturnaus venyi edellisvuoden tapaan lähes juhannukseen asti. 
 
Tämä aiheutti ansaittua nurinaa ympäri Lounais-Suomen. 
 
Silti finaaliturnauksesta poisjääneiden joukkueiden selitykset on syytä jättää omaan arvoonsa. 
Silloin pelataan, kun herrat ja rouvat päättävät. Vaikka ajankohta tuntuisi kuinka hölmöltä. 
 
Luja-Lukko keskittyi väliajan moittimisen sijasta harjoitteluun ja sai himoitsemansa 
kolmossarjapaikan. 
 
Kievarissa oli suhteellisen hiljaista vielä alkuillasta, mutta tämä ei häirinnyt Forssassa poikenneiden 
mestareiden tahtia. 
 
Pälkäneläiset olivat kerrankin kiitollisia Isolle Aalle, joka lupautui vapaaehtoisesti mestariryhmän 
kyydittämiseen. Saarikylien Sulttaanin tipaton jakso alkoi jo tammikuussa ja päättyy näillä näkymin 
vasta juhannuksena. 
 
Muut pelaajat ovat irvailleet tästä useaan otteeseen, mutta nyt suut pysyivät ymmärrettävästi 
supussa. 
 
– Tämä kulta ei ole mitään A:n huikeaan temppuun verrattuna, vaihtopenkin lämmittäjäksi lähtenyt 
Kimmo Letkukäsi-Lehtelä päivitteli. 
 
Luja-Lukon pelaajilla riitti vientiä jo Liedossa, kun puoli pitäjää halusi mestareiden 
nimikirjoituksia. 
 
– Ai kuka Granlund? Me halutaan Huutijärven Ihmemiehen ja Saarikylien Sulttaanin nimmarit, 
innokas fani huusi. 
 
Huutijärven Ihmemiehestä Ville Mattilasta on paljastunut uusia piirteitä kauden mittaan. 
 
Nykyään Hyper-Mattila poistuu Kievarista viimeisten joukossa, kun ennen vanhaan hänellä oli 
tapana jättää vakituinen pysähdyspaikka kokonaan väliin. Kaivannon Casanova Pentti Nieminen 
koki tämän taannoin kirvelevästi, kun Paelkaene Gardenin hikisistä treeneistä piti lähteä suoraan 
Kangasalle. 
 
Hyper-Mattila ei tuntenut armoa, vaikka Casanova oli nääntymisen partaalla. Sen jälkeen hän on 
varannut kassiinsa aina juotavaa hätätilanteita varten. 
 
Luja-Lukon valmentajalegenda Petri Hildén kulutti melkein kaiken energiansa pelinjohtamiseen. 
Niinpä hän jätti Kievarin juhlahumun ensimmäisten joukossa. Siinä vaiheessa kehuista nauttinut 
Hyper-Mattila alkoi päästä vasta vauhtiin. 
 
– Onko toi Hildén tulossa vanhaksi, kun se lähti jo kotiin. Olisin tarjonnut hänelle pari terävää, 
mutta ei voi mitään, innokas pälkäneläiskannattaja ihmetteli. 
 
Ai niin, meinasi unohtua... 
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Lopputurnauksen suurin kummajainen oli Marko Pontikka-Pajunen. Keskiseisojan räväkät otteet 
herättivät suurta hämmennystä sekä joukkuekavereissa että vastustajissa. 
 
Liedossa kyseltiin, ovatko pälkäneläiset rekrytoineet jonkun muun pelaamaan Pajusen nimellä. Ei, 
kyllä se oli Marko... 
 
Kaikille jäi arvoitukseksi, minkälaisen sähköiskun mies on saanut. 
 
 
 
Liedon lopputurnaus 
 
Lukko-Pyhärannan Myrsky 2–1 (26–28, 25–18, 15–8) 
Lukko-Nalle Volley 2–1 (25–20, 16–25, 15–9) 
Lukko-Lielahden Kipinä 2–0 (25–14, 25–21) 
 
Finaali: 
Lukko-Nalle Volley 2–1 (26–24, 29-31, 19–17) 
 
 
Mestarit: 
Tauno Järvemets 
Tambert Kruusimaa 
Kimmo Lehtelä 
Ville Mattila 
Asko Niemi 
Marko Pajunen 
Jarmo Sokka 
Joni Sokka 
Petri Passila 
Jari Perkiö 
Petri Tuomioja 
Pekka Viitanen 
 
Valmentajat: 
Petri Hildén 
Jorma Kotanen 

Lukolle jäi putki päälle 
 
25.3. Lukko-Ylöjärven Lentopallo 3–2 (20–25, 21–25, 25–14, 25–22, 15–9) 
 
Luja-Lukon maineikas alusarjajoukkue otti kaiken ilon irti huikeasta loppukiristään. 
 
Pälkäneläiset päättivät runkosarjan yhdeksällä peräkkäisellä voitolla ja leijuivat pitkään perjantai-
iltaisen päätösvoiton lumoissa. 
 
Juhlat alkoivat tutusti Kostian Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä ja jatkuivat viikonlopun yli. 
 
Siksi otteluraportti tulee vasta nyt. Hotsportin toimitus halusi kaikkien pelaajien palaavan arkeen 
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ennen kuin ryhtyy summaamaan runkosarjan päätöstä. 
 
Nyt kaikki Lukon pelaajat ovat ainakin käyneet kotonaan. 
 
Vaikka Lukon joukkueenjohtaja Jari Pommittaja-Perkiö vakuutti Ylöjärvi-pelin etenevän 
perinteisen kaavan mukaan, Hotsportin reportteri haistoi ilmassa palaneen käryä. 
 
Hän ajoi varta vasten Paelkaene Gardeniin nähdäkseen päätöskamppailun ja varsinkin sitä seuraavat 
jälkipelit. 
 
Viiteen erään venynyt ottelu aiheutti poikkeuksellisen paljon nestehukkaa raskaan kauden 
uuvuttamissa pelaajissa. Kun vielä päälle pamahti riemukas voitto aina yhtä upean kotiyleisön 
edessä, pelaajia ei pidätellyt mikään. 
 
Se nyt oli helppo arvata, että rilluttelujengiin kuuluivat Kimmo Letku-Lehtelä, Petri Seksilyöjä-
Passila ja Marko Pontikka-Pajunen, mutta ilta tarjosi kaksi jymy-yllätystä. 
 
Ensinnäkin valmentajalegenda Petri Hildén häipyi vaivihkaa kotiin heti ensimmäisten joukossa. 
Hän perusteli aikaista lähtöänsä seuraavan päivän hankibiitsi-turnauksella, mutta tiettävästi 
väistämätön lähtökomento tuli omalta hallitukselta. 
 
Vielä suurempi ihme koettiin aamukolmen jälkeen maineikkaassa tamperelaispubissa Henkassa, 
kun Letku-Lehtelä ja Pontikka Pajunen törmäsivät tunnettuun tohtoriin Ville Hyper-Mattilaan. 
 
Takakumarassa liikkunut Letkukäsi hieraisi silmiänsä kahteen otteeseen ja luuli näkevänsä unta. 
 
– Mutta kappas vaan. Mitäs tohtori tekee tähän aikaan kaupungissa? Ei kai vaan ole pahat mielessä, 
hän heitti. 
 
– Piru pääsi irti, Huutijärven Ihmemies vastasi. 
 
Hyper-Mattila oli nähty Tampereen keskustassa myös edellisyönä. Silloin hän hoiperteli taksin 
kyytiin Ilveksestä. 
 
Samalla selittyi kohutun laitahyökkääjän ponneton esitys. Hän oli kaksi ensimmäistä erää kuin 
muissa maailmoissa ja toheloi lukuisia tilanteita. 
 
Ihmemiehen puolustukseksi on sanottava, että hän oli sentään perillä omasta paikastaan. Muutamat 
Lukon pelaajat haahuilivat missä sattuu ja veivät Hildénin epätoivon partaalle. 
 
Hän painoi päänsä fläppitaulun taakse piiloon ja tunsi itsensä pöhköksi. Kirjuri oli yhtä vaivautunut 
seuratessaan pälkäneläisten sekoilua. Pelaajat pyörivät kentällä kuin sokeat kanat karsinassa. 
 
– Pojat, näinkö minä olen opettanut teille, Hildén tuhahti. 
 
Pelin päätyttyä Hildén kokosi joukkueen pukukoppiin ja järjesti tiukkasanaisen tentin. 
 
Letkukäsi, montako pelaajaa kentällä on samaan aikaan? 
 
– Ööööö... No, tietysti viisi, Letkukäsi vastasi. 
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Iso-A, voiko syöttövirheen jälkeen syöttää uudestaan? 
 
– Kuinka niin... Tietysti, jos lupaa vetää ässän, Iso-A hämmästeli. 
 
Se siitä. 
 
Hämmästeltävää riitti myös hätäavuksi lähteneellä Petri Tuomiojalla. Pälkäneläinen passarivirtuoosi 
ihmetteli useaan otteeseen, miksi miehet vaihtuvat koko ajan hänen vieressään. 
 
– Kato, nykyään on uudet säännöt. Kuka vaan voi paukuttaa patereita, jos vaan käsi on kunnossa, 
Letkukäsi opasti. 
 
Paelkaene Gardenin yleisö huokaisi pettymyksestä, kun ylöjärveläiset saapuivat paikalle ilman 
Markku Raatikaista. Katsojat olisivat halunneet nähdä liigapelaajan tositoimissa, mutta 
valitettavasti lentopallokenttien viilipyttyä ei näkynyt. 
 
– Pojalla taisi mennä pupu pöksyyn, lehtereillä epäiltiin. 

Letkukäden mitta täyttyi 
 
18.3. Lamminpään Korpi-Lukko 1–3 (25–27, 25–19, 18–25, 16–25) 

– Kuules nyt Pohjalahden Pommittaja. Soita sinne Höpösporttiin ja kerro missä oikeasti mennään, 
Luja-Lukon tunnettu keskiseisoja Kimmo Letku-Lehtelä vaahtosi. 
 
Maineikkaan pälkäneläisryhmän joukkueenjohtaja Jari Pommittaja-Perkiö kuunteli Letkukäden 
tilitystä hämmästyksissään. 
 
Mihin ihmeen Höpösportiin? 
 
– Tietenkin sinne hotsportiin, senkin pölvästi. Meistä on kirjoitettu täyttä hölynpölyä koko kausi, 
Letkukäsi latasi. 
 
Kuinka niin? 
 
– No, siellä on aina tarinaa kaiken maailman saluunoista ja pubeista, vaikka porukan peli kulkee 
kuin unelma. On meinaan voitettu jo kahdeksan peliä putkeen ja varmistettu lohkon kakkospaikka. 
Luulisi vastustajia jo pelottavan, kun nousukarsintaturnaus on ovella. Siellä rytisee kunnolla. 
 
Eikös se ole pelkästään hyvä juttu, kun päästään iskemään puskista? Kun kaikki kohisevat 
lyömättömästä Lempäälän Kisasta? 
 
– Ei tämän ryhmän tarvitse hiippailla mihinkään puskista. Meillä on niin kovia pelimiehiä, että 
voimme astella mihin tahansa paraatiovista. Eikä olisi pahitteeksi, jos joku ymmärtäisi ottaa meidät 
vastaan fanfaarien kera, Letkukäsi päästeli. 
 
Mikä sua oikein riivaa, kun haluat tilittää tällä tavalla? 
 
– Suoraan sanottuna ottaa päähän, kun meikäläisen loistokautta ei ole noteerattu oikein millään 
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tavalla. Kaikki jutut ovat keskittyneet Hyper-Mattilaan ja Seksilyöjä-Passilaan. Seksilyöjä siellä, 
Seksilyöjä täällä, Seksilyöjä joka paikassa. Olet varmaan huomannut, kun meikäläinen moukuttaa 
kaikki passit kenttään 110 prosentin tehoilla. Siksi ottaa pattiin, kun passari antaa niin vähän 
tavaraa. 
 
Mutta sinultahan on jäänyt melkein puolet kauden peleistä väliin? 
 
– Tiedäthän sen, että lauantait ja sunnuntait ovat huonoja pelipäiviä tämmöiselle viriilille kaverille. 
Kato, silloin on vähän muutakin menoa. Samalla muiden keskimiesten mielenkiinto on säilynyt, 
kun ovat päässeet kentälle. Mieti nyt ketä peluuttaisit, kun vaihtoehtoina ovat Sähkö-Viitanen, 
Pontikka-Pajunen ja Iso A. 
 
Parempi varmaan, etten rupea liputtamaan julkisesti tämän kolmikon puolesta (vaikka mieli tekisi). 
Miten muuten löysitte pelipaikalle? 
 
– Siitä sopii kiittää minua. Katsos, kun Seksilöjä istutettiin kuskin paikalle. Häntä piti opastaa 
kädestä pitäen useaan otteeseen. Hyper-Mattilalla oli oikein navigaattori mukana. Se oli tarpeen 
vasta paluumatkalla, että hän löysi kotiinsa. 
 
Onko Seksilyöjälle löytynyt vihdoin sopiva rooli tässä joukkueessa? 
 
– Osuit naulankantaan. Hän sähläsi kuskina paljon vähemmän kuin kentällä. Paluumatkalla 
Seksilyöjä oli suorastaan hiljaa, kun muut pääsivät kunnolla vauhtiin, Letkukäsi heitti. 
 
Poikkesitte kuulemma Pedro’s Pubissa, Myrskyluodossa ja Kostian Kievarissa? 
 
– Ei me käyty tällä kertaa Kievarissa, mutta Pedro’s Pubissa ja Myrskyluodossa oli tosi hauskaa. 
Kuvittele nyt – Hyper-Mattila tarjosi muille kierroksen Myrskyluodossa. Se varmaan kuvitteli 
olevansa Kimi Räikkönen. Rahamiehiä nääs. 
 
Pälkäneeltä tihkuneiden tietojen mukaan ilta päättyi Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä, mutta sinä 
kuulemma torkuit jo siinä vaiheessa. Kylillä puhuttiin yleisesti Uni-Lehtelästä. 
 
– Älä höpötä. Sinulle on syötetty taas jotakin höpöhöpö-tarinoita. Meikäläinen ei hiivu kesken illan. 
 
Kuulemma samoin kävi jo pikkujouluissa? 
 
– Kuka tätä lööperiä oikein suoltaa. Olen aina tikkana, Letkukäsi tuohtui. 

Lukko pakokauhun partaalla 

13.3. Juupajoen Urheilijat-Lukko 0–3 (21–25, 11–25, 19–25) 

Luja-Lukon maineikas aluesarjajoukkue koki sunnuntai-iltana kauden tyrmäävimmän takaiskun 
Juupajoen pikkukunnassa. 
 
Pälkäneläispelaajat joutuivat pakokauhun partaalle astellessaan kylän ainoaan kuppilaan nihkeän 
vierasvoiton jälkeen. 
 
Tarjoilija ilmoitti tylysti, että valomerkki annettiin jo viisi minuuttia sitten. Janoinen ryhmä meni 
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kerrasta mykäksi suurimmasta suupaltista Petri Seksilyöjä-Passilasta lähtien. 
 
– Senkin sohlot. Mitäs tunasitte Juupajoen kanssa niin pitkään. Tässä on seuraus. Syyttömätkin 
kärsivät, Lukkoa luotsaava Petri Hilpukkaiseni-Hildén hermostui. 
 
Aluesarjakamppailu venyi lähes 50 minuutin mittaiseksi, vaikka valmentajavelho yritti herätellä 
talviuneen vaipunutta joukkoa monin tavoin. Hilpukkaiseni käytti välillä kovaakin kieltä 
ojentessaan laiskoja pelaajia. 
 
– Tämä tästä vielä puuttui. Ensin piti katsella surkeata esitystä ja nyt on kärvisteltävä vielä ilman 
olutta. Hävetkää. 
 
Pälkäneläiset lähtivät pikavauhtia kohti Oriveden autuutta. Voitte uskoa, että ikuiselta tuntunut 
matka oli ankea. 
 
Varsinkin, kun matkassa olivat joukkueen suurimmat siepot Seksilyöjän johdolla. 
 
Tunnelma normalisoitui vasta Oriveden antimien äärellä, kun Hilpukkaiseni, Seksilyöjä, Ville 
Mattila, Jarmo Sokka, Joni Sokka, Tambert Kruusimaa ja Marko Pajunen saivat huuhdottua 
pahimman karheuden kurkustaan. 
 
– On se hyvä, kun saatiin uunotettua Letku-Lehtelä matkalta pois. Jos hän olisi ollut sohlaamassa 
kentällä, emme olisi täällä vieläkään, Seksilyöjä tokaisi. 
 
Niin – jo edellisottelusta hyllytetty Letkukäsi myöhästyi lähdöstä juonikkaan tempun jälkeen. 
Hänelle ilmoitettiin väärä lähtöaika hankaluuksien välttämiseksi. 
 
Letkukäsi soitti perään muiden ollessa jo Huutijärven kohdalla. 
 
– Ei tartte lähteä turhaan perään. Meillä on muutenkin porukkaa vaikka kuinka, Pontikka-Pajunen 
painotti. 
 
– Hienosti hoidettu, Seksilyöjä kehaisi. 
 
Tosiasiassa matkassa oli vain kuusi pelaajaa. Tämä takasi kerrankin kuusikkopaikan myös 
Seksilyöjälle. Vaikka vaihtopelkoa ei ollut, Uskilan Pavarotti jännitti hirveästi vahvan Juupajoen 
kohtaamista. 
 
Seksilyöjä joutui käymään vessassa vielä pari minuuttia ennen ottelun alkua, kun vatsa meni ihan 
kuralle. 
 
– Kuusi miestä oli kentällä, mutta kymmenen olisi tarvittu. Näin olisimme saaneet paikattua edes 
osan aukoista. Nyt ukot seisoivat kuin se kuuluisa vehje häissä, Hildén summasi. 
 
Oriveden takana sijatseva pikkukunta on tuottanut lentopallomaailmaan maajoukkueen 
pitkäaikaisen päävalmentajan Timo Hoivalan. Hän loi hienon uran myös pelaajana. Hoivala 
muistetaan kovasta pompustaan ja ihailtavasta tekniikastaan. 
 
– Hoivalassa oli paljon samaa kuin minussa, Seksilyöjä totesti tuttuun tyyliinsä. 
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Muut repesivät nauruun – täysin aiheesta. 
 
– Kuules nyt tumpula. Hoivala teki aikoinaan töitä hurjasti ja oli vaatimaton kuin mikä. Sinä 
rehvastelet seikkailuillasi pitkin kyliä ja vetelet suksilyöntejä peräseinään, Hildén ojensi. 
 
– No, no... Nytkin vedin yhden hirveän moukun. Juupajoen sali taitaa mennä remonttiin, Seksilyöjä 
kuittasi. 
 
Harmi, ettei Juupajoen suuri poika Atte Pentikäinen päässyt seuraamaan aluesarjan 
kohukamppailua. Tuskin Tapparan kovaluinen puolustaja olisi pystynyt pitämään pokkaansa 
seuratessaan Seksilyöjän koomista koikkelehtimista. 
 
– Oli se luojan lykky, ettei Letkukäsi ollut matkassa. Silloin peli olisi muuttunut täydeksi 
sirkukseksi, Pajunen heitti. 

Seksilyöjä ja Letkukäsi hyllylle! 

4.3. Lukko-Haukila Sportverein 3–0 (25–16, 25–23, 25–17) 

Luja-Lukon maineikkaan aluesarjajoukkueen koomisimmat persoonat Petri ”Seksilyöjä” Passila ja 
Kimmo ”Letkukäsi” Lehtelä varastivat perjantai-illan pääosan taas kerran. 
 
Eikä tällä kertaa tarvinnut edetä edes Kostian Kievarin viihtyisään ilmapiiriin asti. 
 
Seksilyöjä ja Letkukäsi patsastelivat ympäri Paelkaene Gardenia jo tuntia ennen HSV-kamppailun 
alkua. Turha kai lisätä, että molemmilla oli Euroopan omistajan elkeet. 
 
Seksilyöjä yritti herkistellä entisen joukkueensa pelaajia parhaansa mukaan, mutta vastapuoli 
pärjäsi kuittailussa paljon paremmin kuin illan ottelussa. 
 
– Kato, Passilallekin on löydetty vihdoin sopiva rooli. Pallopoika, HSV-pelaaja Jukka Lassila 
lohkaisi. 
 
Seksilyöjä keräili kiltisti valkeakoskelaisten lyömiä palloja ja toimitti ne pelimiesten käsiin. 
Letkukäsi hymyili tuttuun tapaansa vaihtopenkin tuntumassa ja yritti näyttää kuninkaalliselta 
keskitorjujalta. 
 
Sen sijaan hän vaikutti kömpelöltä keskiseisojalta. 
 
Vähitellen Seksilyöjä ja Letkukäsi siirtyivät katsomon puolelle. Siellä he valittelivat kaikille 
suureen ääneen olkapäävaivojansa. Kumpikin antoi ymmärtää, että muuten he olisivat olleet ilman 
muuta pälkäneläisten avauskokoonpanossa. 
 
– Se nyt olisi ollut päivänselvä juttu, Seksilyöjä muistutti lehtereille palanneelle kunniavieraalle Jari 
Rämölle. 
 
Tutut ja tuntemattomat saivat kuulla illan mittaan kaksikon vaivoista. Viesti levisi Viroon asti. 
 
Hotsportin tarkkavainuinen toimittaja ihmetteli kaksikon mahtipontisia liikkeitä ja ryhtyi onkimaan 
poissaolon todellista syytä. 
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Luja-Lukon valmentajavelho Petri ”Hilpukkaiseni” Hildén oli pitkään vaitonainen, kunnes hän 
avautui Kievarin tiskillä muutaman rentouttavan oluen jälkeen. 
 
– Katos kun peli oli niin tärkeä, katsoin viisaimmaksi käyttää muita miehiä. Ettei tule mitään 
työtapaturmaa, Hildén heitti yhdelle kaverillensa. 
 
Tämä kävi ilmi odotettua latteammaksi jääneen kamppailun aikana. Hildénin kasvot kalpenivat, kun 
Seksilyöjä uhkasi hakea pelivehkeensä kesken takkuisen toisen erän. 
 
– Ei tartte. Täällä on pelimiehiäkin, Saarikylien Sulttaani Asko Niemi konahti vaihtopenkin päästä. 
 
Kun Iso-A puuttuu peliin, silloin muiden suut menevät automaattisesti suppuun. Niin tälläkin 
kertaa. 
 
Samalla Hildén selviytyi uhkaavasta tilanteesta kuin koira veräjästä. 
 
Ville Hyper-Mattila ja Joni Sokka nousivat illan ykköshahmoiksi – kumpikin omalla tavallaan. 
 
Kokoonpanoon palannut Huutijärven Ihmemies tyytyi nyt hoitamaan oman tonttinsa ilman isoja 
virheitä ja suuria eleitä. 
 
Kamppailun jälkeen tuli esiin Supertohtorin korvaamattomuus. Hän tutki määrätietoisin ottein 
Tauno Järvemetsin käsivamman ja lupasi järjestää virolaisvahvistuksen pikaisesti kuvauksiin. Ellei 
käsi parane parissa päivässä. 
 
Hyper-Mattila hoiti jo aiemmin Jari Perkiön pikkusormen. 
 
Muut pohtivat illan mittaan, pitäisikö laitahyökkääjästä tehdä päätoiminen tohtori kohujoukkueelle. 
 
– No, pelatkoon nyt vielä pari vuotta jos haluaa, Hildén kommentoi. 
 
Sokan rintakarvat ovat kasvaneet tuntuvasti edellispeliä seuranneen mediahuomion jälkeen. Luja-
Lukon kuopus poseerasi Sydän-Hämeen Lehdessä puolen sivun kuvassa ja herätti suurta ihastusta 
Pirkanmaan tyttöpiireissä. 
 
– Voi pojat, kun tietäisitte kaiken, Jonin isä Jarmo Sokka huokaisi. 
 
Tiettävästi Sokka on saanut ihailijapostia ainakin Eveliinalta, Anniinalta ja Katriinalta. 
 
– Tuli ihan oma nuoruus mieleen, isä-Sokka tuumi. 

Kaislahameet liehuivat Gardenissa 

25.2. Aitolahden Riento-Lukko 0–3 (15–25, 21–25, 18–25) 

Luja-Lukon lentopallojaoston ENTINEN puheenjohtaja Kimmo Letku-Lehtelä järkyttyi pahan 
kerran seuratessaan maineikkaan pälkäneläisjoukkueen perjantai-iltaista räpiköintiä. 
 
– Voi pyhä sylvi, ämmät. Hirveä katsella sivusta, kun kaislahameet liehuvat tommoista porukkaa 
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vastaan, Lehtelä päivitteli. 
 
Vaihtopenkin vasempaan laitaan juuttunutta keskiseisojaa nolotti, kun kovilla lyönneillään 
rehvastelevat Lukon pelaajat peippailivat palloa kömpelösti liikkuneen Aitolahden Riennon 
kenttään. 
 
Lehtelän kommentit ottivat sen verran toisen keskiseisojan Asko Niemen luonnolle, että Iso A 
täräytti ottelupallon pahasta paikasta Gardenin takaseinään. 
 
– Kukaan ei voi syyttää meikäläistä peippariksi. Se on melkein pahinta, mitä tässä porukassa voi 
kokea, Iso A jyrähti. 
 
– Niin sitä pitää. Muiden pitäisi ottaa mallia, Lehtelä kiitteli. 
 
Pirkanmaan tunnetuin Letkukäsi valitteli taas kerran selkävaivojaan. Hän väitti medialle jääneensä 
suosiolla kentän laidalle, mutta tosiasiassa Lukon vahvasta kuusikosta ei löytynyt hänelle taaskaan 
paikkaa. 
 
Eikä ihme: Letkun koomisille leijasyötöille naureskellaan jo Hauholla ja Juupajoellakin. 60-vuotiaat 
veteraanitkin nostelevat aloituksia sormilla ja hymyilevät vielä päälle. 
 
– On se luojan lykky, ettei Rämö nähnyt tätä peippailua. Hän olisi muistuttanut siitä kovaan ääneen 
ainakin kolme vuotta, penkkimiehenä paikkansa täyttänyt Lehtelä huokaisi. 
 
Sen sijaan kerrankin paikalle saapunut joukkueenjohtaja Jari Perkiö oli oikeasti huolissaan Jari 
Rämön poissaolosta. Lukon uskollisin kannattaja on seurannut Gardenissa lähes kaikki 
pälkäneläisten kotiottelut koko 2000-luvun ajan. 
 
Rämöllä on vakiopaikka katsomon eturivissä Juha Lehtelän kanssa. 
 
Lehtelä sentään ilmestyi kuuluisalle näyttämölle, mutta hänkään ei ehtinyt pelin alkuun. 
 
– Rämö on poikansa valatilaisuudessa, Lehtelä tiesi. 
 
Perkiö huokaisi syvään kuultuaan syyn. Tämä hyväksyttiin selitykseksi. 
 
Pälkäneläiset tietävät, ettei Rämö jätä perjantai-illan kohokohtaa väliin ilman kunnon syytä. 
Takavuosina hän repi kerran vaimon hommaamat teatteriliput ja marssi sen sijaan Gardeniin. 
 
Niinpä Lukon johto miettii nyt, pitäisikö Rämölle ja hänen vasemmalle kädelleen Lehtelälle 
järjestää vapaakortti tuleviksi vuosiksi. 
 
– Siitä vaan, kunhan lupaavat ostaa pari kuppia kahvia joka pelissä, Letku heitti. 
 
Riento yritti sekoittaa vahvassa vedossa olevan pälkäneläisjoukkueen konseptit kaikin keinoin. 
Aitolahtelaiset onkivat tietoonsa Ville Hyper-Mattilan työajat ja järjestivät pelin Huutijärven 
Ihmemiehen iltavuoron ajaksi. Lisäksi Riento siirsi kotiottelunsa Gardeniin ja jätti koko 
fanijoukkonsa tarkoituksella kotiin. 
 
Näin Gardenin katsomo ammotti poikkeuksellisesti tyhjyyttään kamppailun alkaessa. Paikalla oli 
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aluksi vain Lukon valmentajalegendan Petri Hildénin emäntä. Tällä kertaa oma. 
 
– Älä ujostele suotta. Sano vaan Hilpukkaiseni – niin kuin kotonakin, Letku-Lehtelä heitti. 
 
Riento jatkoi psykologista sodankäyntiä vielä ottelun alla vaihtamalla pelipallon ”kotijoukkueen” 
oikeudella. 
 
Sen verran aitolahtelaiset joutuivat joustamaan, että tuomari käytti pallon Ison A:n isojen kourien 
kautta. 
 
– Gardenissa ei tehdä mitään ilman Ison A:n siunausta, Lehtelä muistutti. 
 
Perjantai-illan isoin uutinen paukahti vasta myöhäistunteina, kun Saarikylien Sulttaani ilmoitti 
perustaneensa kulttijoukkueeseen raittiusjaoston. 
 
Ison A:n teemana on ”ei tippaakaan ennen juhannusta”. 
 
Hän ei ole löytänyt vielä seuraa... 

Valmentajalegendan maine vaarassa 
 
14.2. Teiskon Terä-Lukko 0–3 (20–25, 23–25, 17–25) 

Vaarallisen Teiskon Terän kohtaaminen askarrutti koko päivän Luja-Lukon valmentajalegendaa 
Petri Hildéniä. 
 
Pälkäneläisjoukkueella on tunnetusti suuria vaikeuksia joukkueen kokoamisessa maanantai-iltojen 
peleihin. Kun vielä aluesarjakamppailu alkoi vasta puoli yhdeksältä, kahden runkopelaajan osanotto 
oli vakavasti vaakalaudalla. 
 
Kauden kohumies Petri Passila väitti olevansa siihen aikaan jo vaakatasossa ja keskittyvänsä 
toisenlaisiin peleihin. Muut miettivät kuumeisesti, näprääkö Seksilyöjä kännykän vai tietokoneen 
kimpussa. 
 
Lukon kuopus Joni Sokka pelkäsi, ettei hänelle lueta iltasatua enää niin myöhään. Huomaavainen 
Jarmo-isä lupasi tehdä poikkeuksen, vaikka kotiintulo venyisi kuinka pitkälle. 
 
Sydän-Hämettä koettelevat paukkupakkaset ovat tuoneet ylimääräisiä jännitysmomentteja monille 
liikkujille, mutta Hildén ei ollut huolissaan hyisestä ilmasta. 
 
Hän tiesi, ettei Asko Niemen eikä Marko Pajusen luksusauto petä missään oloissa. Saarikylien 
Sulttaanilla ja Pontikka-Pajusella on tunnetusti varaa kunnon kulkuvälineeseen. 
 
Niin, tässä yhteydessä on kai turha mainita, ettei Hildén lähtenyt liikkeelle omalla autollansa. Ei, 
vaikka oli maanantai-ilta. 
 
Matkaan piti varata tavallista enemmän aikaa, sillä Terä pelaa kotiottelunsa jumalan selän takana. 
Murikka-opisto sijaitsee kauniisti sanottuna keskellä ei mitään. 
 
Hildén suhtautui tyynesti pitkään retkeen, koska aina myöhässä oleva Kimmo Letku-Lehtelä puuttui 
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joukosta. Muiden onneksi. 
 
Valmentajavelho muisti kyllä taannoisen erehdyksen. Muutama talvi sitten pälkäneläiset arvioivat 
väärin ajomatkan Virroille ja erehtyivät myös alkamisajasta. 
 
Pelaajille tuli tulipalokiire vasta huoltoaseman myyjän ystävällisen tiedustelun jälkeen. 
 
– Oletteko te Lukon pelaajia? Eikös teidän pitäisi olla jo salissa, koska ottelu alkaa 15 minuutin 
päästä? hän kysäisi. 
 
Joukkue ehti lopulta peliin, mutta lämmittely jäi kokonaan väliin. 
 
Hildén aavisti jo etukäteen, ettei Lukko saa täyttä pelaaja-arsenaalia Murikkaan. Ennustus kävi 
toteen. Matkaan lähti vain kuusi pelaajaa. 
 
– Ei mitään hätää. Eihän kentälle saa laittaa enempää, Hildén tyynnytteli. 
 
Peli meni nappiin. Pälkäneläisjoukkue saapui hyvissä ajoin Murikkaan ja esiintyi isännän ottein 
tulostaan lähtien. Herrat ajoivat autonsa ulko-oven eteen, valtasivat Terän pukukopin, ottivat hyvän 
lämmön puulaakivitseillä ja pitivät komentoa myös kentällä. 
 
– Terä alistui kohtaloonsa ihmeen helposti. Voin vakuuttaa, ettei mikään vierasjoukkue tule meidän 
koppiin Gardenissa. Tai jos tulee, niin vastustaja heitetään heti ulos, Hildén innostui. 
 
Kun kolmas erä alkoi, Hildénin ilme vakavoitui silmin nähden. Hän aavisti, että illan mittaan tulee 
vielä ongelma. 
 
Ja niin kävikin – pälkäneläisjoukkue ei tahtonut löytää mistään minkäänlaista 
janonsammutuspaikkaa. Ensimmäinen kohde oli kiinni. Niin myös toinen. 
 
– Ei jukolauta pojat, nyt on koko seuran maine vaarassa. Tämä porukka ei ole mennyt vieraspelistä 
suoraan kotiin vielä kertaakaan minun aikanani. Eikä mene nytkään. 
 
Hildénin onneksi matkassa oli alan asiantuntija. Pontikka-Pajunen on kolunnut kaikki Tampereen 
lähiöpubit. Niinpä polttavaan pulmaan löytyi ratkaisu – Mr. Sherwood tai jotakin sinne suuntaan. 
 
– Varmaan huomasitte, mihin peli päättyi taas. Meikäläisen ässään – tottakai, Passila uhosi 
Euroopan omistajan elkein. 
 
– Älä ota yhtä tuoppia enempää, kun sulla on taas huomenna se zumba, Pajunen lohkaisi. 
 
Tiettävästi Uskilan Pavarotti on hurahtanut pahasti zumban pauloihin. 

– Olen kohta täysin pitelemätön, Passila väitti. 

Tuomarilegenda unohti pelin 
 
4.2. Lukko-Lamminpään Korpi 3–1 (25–11, 25–15, 21–25, 25–16) 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Pälkäneläinen tuomarilegenda Pekka Ikonen on leijunut muissa maailmoissa toissa viikosta lähtien. 
 
Ikosen pää meni pyörälle arkisella kauppareissulla, kun hän törmäsi Prisman olutseinustalla 
jumalaiselta näyttäneeseen daamiin. 
 
Keski-ikäinen kaunotar keinui eteenpäin näyttävissä korkosaapikkaissa ja kireässä minihameessa. 
 
Ikonen väitti puulaakikavereilleen, että tämä daami oli väläyttänyt leveän hymyn nimenomaan 
hänelle. 
 
Niinpä naiskauneutta palvovan pillipiiparin arkirutiinit menivät aivan sekaisin. 
 
Yhtenä päivänä Ikonen ajoi vahingossa kunnantalon pihaan, kun hänen piti mennä kirjastoon. 
Seuraavana iltana hän unohti kirkon kohdalla, että bensatankki piti täyttää sillan kupeessa olevalla 
huoltoasemalla. 
 
Tämä oli kuitenkin pientä perjantaiseen emämunaukseen verrattuna. Ikonen unohti täysin 
tuomarivuoron, vaikka hänelle oli annettu kunniatehtävä maineikkaan Lukon kotipelissä. 
 
Luultavasti Ikonen olisi siemaillut jo konjakkia kotisohvallaan, kun häntä olisi ryhdytty 
pommittamaan kellon lähestyessä kaikille Paelkaene Gardenin kävijöille tuttua iltakahdeksaa. 
 
Lukon onneksi joukkueenjohtaja Jari Perkiöllä on tapana varmistaa kaikki asiat viiteen kertaan. 
 
Niinpä Perkiö soitti Ikoselle vielä iltapäivällä. Silloin kävi ilmi, että Prisman lumoissa leijunut 
tuomari oli unohtanut työtehtävänsä täydellisesti. 
 
Kun muut Lukon pelaajat kuulivat pahasta kömmähdyksesta, he kokoontuivat hätäkokoukseen 
Kostian Kievarin viihtyisään ilmapiiriin. 
 
– Pitäisikö Kimmo Letku-Lehtelän palata puheenjohtajaksi, ettei seuran maine kärsi tämmöisiä 
kolauksia? keskiseisoja Asko Niemi kyseli. 
 
– Niin, Letku ei unohtanut koskaan mitään hommia. Ei, koska hän ei ottanut mitään kontolleen, 
toinen sentteri Jarmo Sokka tuumi. 
 
Pitkän istunnon jälkeen pälkäneläiset päättivät antaa Ikoselle työrauhan, koska pää meni sekaisin 
erittäin hyvästä syystä. 
 
Lukko koki onnenpotkun jo peliä edeltäneellä viikolla, kun kömpelö keskiseisoja Letku-Lehtelä 
lähetti Perkiön pitkällä sairauslomalle. 
 
Lehtelän hirmulyönti vaurioitti pahasti Pohjalahden Pommittajan olemattoman ohutta pikkurilliä. 
 
Perkiön onneksi apu oli lähellä. Tohtori-Mattila järjesti sormeen lastan vähintään kuudeksi viikoksi. 
Pehmeäkätinen laituri ihasteli spesialistin ripeyttä. 
 
– Meillä kävi loistava tuuri. Näin Pommittaja saadaan pimettyä kentän laidalla kauden loppuun asti, 
Mattila supisi joukkuekavereille. 
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– Niin, se oli änkeämässä pelaavaan kokoonpanoon jo ensi viikolla. Nyt vältytään siltä harmilta, 
Letku-Lehtelä säesti. 
 
Ei tarinaa ilman Seksilyöjää. 
 
Kauden kohupelaaja Petri Passila on oppinut nauttimaan mediahuomiosta. Niinpä hän otti ottelun 
jälkeen itse yhteyttä hotsportin edustajaan päästäkseen taas esille. 
 
Normaalisti Uskilan Pavarotti istuu vaihtopenkin vasemmassa laidassa, mutta nyt Lukon 
valmentajalegenda Petri Hildén päästi karaokekuninkaan irti. 
 
Seksilyöjä pääsi täräyttämään ottelupallon ässänä kenttään. Samalla lähti terveisiä Tohelo-
Mattilalle. 
 
Muistatte varmasti toissa kauden emämunauksen Lempäälän Kisaa vastaan. Pälkäneläisjoukkue 
menetti käytännössä lohkovoittonsa Huutijärven Ihmemiehen syötettyä ottelupallon verkon 
alapaulaan. 
 
– Vaikka olin viimeisen päälle väsynyt ja univelkainen, niin muistin syöttäessäni Mattilan 
möhläyksen ja sen aiheuttaman jälkipyykin. Pallo lähti kädestä siihen malliin, että vastapuolen 
nostajat levisivät kuin meri Mooseksen edellä! Seksilyöjä suitsutti itseänsä. 
 
Hildén suhtautui lausuntoon ainoalla oikealla tavalla – eli huumorilla. 
 
– Lakka paloi siihen malliin, että oli pakko panna Gardenin tuulettimet täysille koko viikonlopuksi. 
Etteivät koululaiset sairastuneet, kun menivät maanantaina liikuntatunnille, Hildén heitti. 
 
Seksilyöjä väitti, että hänen moukustaan jäi kuoppa lattiaan. 
 
– Sopii käydä katsomassa, kun menette seuraavan kerran Gardeniin, Uskilan Pavarotti uhosi. 

Taksikeisari kaipasi Seksilyöjää 
 
28.1. Lukko-Luolajan Kajastus 3–0 (25–22, 25–16, 25–17) 

Paelkaene Gardenin tunnelmallisessa katsomossa syntyi ylimääräistä kohinaa, kun Luopioisten 
taksikeisari Hannu Lehtelä asteli paikalle tutun päättäväisin askelin. 
 
Sydän-Hämeen kuuluisin ratinvääntäjä toi tietysti mukanaan läheisimmät hovipoikansa Tommi 
”Tippa” Vuorisen ja Ismo ”Uni” Rekolaisen. 
 
Lehtelää odotettiin Gardeniin jo syksyllä, mutta Luja-Lukon suuri ystävä ei ehtinyt paikalle millään 
työkiireiden ja niihin liittyneiden etuisuuksien takia. 
 
Yksi perjantai-ilta olisi ollut vapaa, mutta silloin yksinäisten rouvien lohduttajalla oli tärkeämpää 
puuhaa Alvettulan suunnalla. 
 
Hauhon seudun emännät ovat kuolanneet jo pitkään äveriään ja charmantin taksikeisarin perään, 
mutta – yllätys, yllätys – Lehtelä ei saapunut Gardeniin hehkeiden daamien takia. 
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Eikä häntä houkutellut erityisesti Luolajan Kajastuskaan, vaikka maineikas vastustaja kuului 
takavuosina Suomen ehdottomaan eliittiin. 
 
Lehtelää kiinnosti alkukauden kohumies Petri Passila. Luja-Lukon kuuluisa Seksilyöjä. 
 
– Missä se Seksilyöjä on? Lehtelä kyseli. 
 
– Ei mitään hajua, Saarikylien Sulttaani Asko Niemi vastasi. 
 
– Etkö nyt muista iso A, mitä Seksilyöjä sanoi. Se käski ilmoittaa kaikille kyselijöille, ettei päässyt 
peliin iltavuoron takia, lentopallojaoston ENTINEN puheenjohtaja Kimmo Letku-Lehtelä oikaisi. 
 
– Ai niin, mutta iltavuoro ei tarkoita välttämättä työvuoroa. Hänellä on muitakin velvollisuuksia, 
Niemi vastasi. 
 
Taksi-Lehtelä kuunteli kiinnostuneesti sananvaihtoa ja vaikutti lähinnä hämmentyneeltä. 
 
– Onko todella näin? Ei jukolauta – tähän porukkaan on löytynyt taas uusi pelimies. Ei tarvitse 
seurata enää pelkästään (Jari) Perkiötä. Muillakin on homma hallussa, Lehtelä päivitteli. 
 
Toistaiseksi Seksilyöjä on kunnostautunut lähinnä kovalla uhollaan ja muutamalla karaoke-
esityksellään. Nämä laulut ovat saaneet sukat pyörimään yli 60-vuotiaiden mummojen jaloissa. 
Nuoremmat ovat tunteneet olonsa lähinnä vaivautuneeksi. 
 
Pälkäneläisjoukkueen pelaajat huokailivat huojentuneina, kun Letku-Lehtelä ilmoitti jättävänsä 
joukkueen pariksi viikoksi lomamatkan takia. 
 
Vitsit vähenivät loppuviikosta, kun Lehtelän matkakohteessa Egyptissä alkoi rytistä kunnolla. 
Lopulta kömpelön keskiseisojan piti perua koko matka. 
 
– Ethän tule silti keskiviikkona treeneihin, että saadaan vedettyä kerrankin kunnon harjoitus, Ville 
Hyper-Mattila pyysi. 
 
Reissun peruuntuminen sapetti Lehtelää rajusti, sillä hänen piti mennä Egyptin tunnetuimman 
seuran Al Ahlyn treeneihin näytille. 
 
Al Ahlyn tarkkailija Rahmed Hosa ihastui Lehtelään seuratessaan hänen otteitaan ala-asteen peli-
illassa. Hosa katseli huuli pyöreänä, kun Lehtelä löi vakuuttavasti Jouko Sokan käsien ohi ja kerran 
jopa Seppo Mäkisen sormien yli. 
 
Varakas egyptiläisseura odotti suomalaislöytöä vesi kielellä. 
 
Näyttöpaikka olisi ollut Lehtelän uran paras. Tähän mennessä häntä on kosiskeltu vain Sappeen 
Sienestäjien autonkuljettajaksi ja Alvettulan puulaakiporukan huoltajaksi. 
 
– Pojat, alan olla kovemmassa tikissä kuin kukaan teistä. Siksi kai minut nimettiin kapteeniksikin, 
Lehtelä innostui. 
 
Luja-Lukon valmentajalegenda Petri Hildén malttoi pitää mölyt mahassaan. Myöhemmin hän kertoi 
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muille, että tämä kunnia suotiin Lehtelälle varmuuden vuoksi. Jos vaikka Egyptissä olisi sattunut 
jotakin. 

Tohtorin tipaton loppui lyhyeen 
 
17.1. Lielahden Kipinä-Lukko 1–3 (19–25, 23–25, 25–22, 17–25) 

Huutijärven Ihmemiehestä Ville Hyper-Mattilasta paljastui maanantai-iltana inhimillisiä piirteitä. 
 
Tohtori Sykerö sortui kiusaukseen pälkäneläisten näytettyä kaapin paikan syksyn kohujoukkueelle 
Lielahden Kipinälle. 
 
Mattila asteli määrätietoisin askelin Lietsunkulman baaritiskille, tilasi roheasti pitkän oluen ja 
kulautti sen kurkustaan alas alta aikayksikön. 
 
– Nyt katkesi tipaton tammikuu. Oli niin hieno voitto, Mattila maiskutteli. 
 
– Johan sitä kestikin pari viikkoa. On kaverilla vahva selkäranka, keskiseisoja Kimmo Letku-
Lehtelä heitti. 
 
No, Lehtelä on oma lukunsa. Hän viettää kohtuullista tammikuuta. Se tarkoittaa tipattomia tiistaita 
ja silloin tällöin myös torstaita. 
 
Vielä edellisperjantaina Mattila todisti päättäväisyytensä ja meni Paelkaene Gardenista suoraan 
kotiin (tai ainakin sinne suuntaan). 
 
Tosin joku epäili, että hänelle oli annettu tarkka kotiintuloaika. Kun peli venyi viiteen erään, Luja-
Lukon Supermiehelle tuli suorastaan kiire. 
 
Myöhemmin kävi ilmi, että ilkeämieliset epäilyt olivat aiheettomia. Sen sijaan Mattila väisti 
Kostian Kievarin viihtyisän ilmapiirin, koska hän ei kestänyt tappion päälle enää kuittailuja. 
 
Niitä tuli ihan tarpeeksi jo Paelkaene Gardenin edustalla, kun Mattila astui ulos kulttimaineen 
saaneesta rakennuksesta. 
 
Nyt pitelemätön laitahyökkääjä nautti senkin edestä. 
 
– Pojat, eiköhän oteta vielä toinen kierros. On niin upea fiilis. Mikä on, kun ei Uskilan Pavarotti 
laula, Mattila mesosi. 
 
Valkeakosken Satakieli Petri Passila oli tavallista vaisumpi – syystä tai toisesta. 
 
– Eikö viikonloppuna natsannut, Letku-Lehtelä irvaili. 
 
Mattila jaksoi muistuttaa muille omista onnistumisistaan. 
 
– Parin viime pelin torjuntatilastoa johdan muuten minä. Keskiseisojien on korkea aika 
ryhdistäytyä, hän lohkaisi. 
 
– Ei noilla lukemilla kannata vielä tuuletella, kokoonpanoon palannut Marko Pontikka-Pajunen 
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muistutti. 
 
Pepsi-lempinimi palasi perjantaina taas pontikaksi Pajusen omalaatuisen tempauksen jälkeen. Hän 
ilmoitti iltapäivällä olevansa pelikyvytön vatsataudin takia. Pelin jälkeen keskiseisoja ilmestyi 
kuitenkin Kievariin ja jatkoi sieltä matkaansa Tampereelle asti. 
 
Eikä hän litkinyt todellakaan Pepsi-Colaa. 
 
Pälkäneläisten tarkan tilaston mukaan Mattilalle kirjattiin Kipinää vastaan kolme torjuntapistettä. 
Niistä kaksi tuli vahingossa ja yksi säälistä, kun isäntien lyönti pysähtyi verkkonauhaan. 
 
Valmentajalegenda Petri Hildén vinkkasi siinä vaiheessa silmää tilastomiehelle. Hän ymmärsi heti 
merkin ja kirjasi pinnan Mattilalle. 
 
– Et käynyt kesällä turhan takia Kyötikkälässä hyppimässä, vaikka se hiukan koomiselta näyttikin, 
Lehtelä leukaili Mattilalle. 
 
Kangasalan kenttämiehet olivat ihmeissään, kun Mattila ilmestyi eräänä iltana kentälle loikkimaan. 
 
– Mikäs sinua vaivaa? Lähditkö emäntää karkuun? Kyötikkälässä kyseltiin. 
 
Pajusen syöttöputki on pakko mainita erikseen. 
 
Koko Pirkanmaan epävarmin aloittaja teki peräti viisi pistettä putkeen ja yllätti omat vielä enemmän 
kuin vastustajan. 
 
– Vastaavaa on turha odottaa tällä vuosikymmenellä. Pepsi ei saa harjoituksissakaan edes kolmea 
peräkkäistä syöttöä ruutuun, Hildén tokaisi. 
 
Kotitappio oli niin kova paikka voitonvarmalle Kipinälle, että isännät halusivat varmistaa 
pälkäneläisten kokoonpanon. 
 
– Siitä vaan ihan rauhassa. Me jätettiin vielä muutama jokeri kotiin. Tuomme ne sitten keväällä 
aluesarjan lopputurnaukseen, Hildén naureskeli. 

Vissy-Rauniolla raskas ilta 
 
14.1. Lukko-Lempäälän Kisa 2–3 (25–20, 14–25, 25–20, 14–25, 15–17) 

Pirkanmaalaisilla passarilegendoilla Juha Rauniolla ja Petri Hildénillä oli perjantaina 
poikkeuksellisen raskas ilta. 
 
Vaihtopenkin vasempaan laitaan juuttunut Raunio kärvisteli koko ottelun kentän laidalla, mutta se 
oli vielä pieni murhe jälkipeleihin ja kotimatkaan verrattuna. 
 
Maltaan mausta pitävä lempääläläispassari tilasi vaivihkaa vissyn Kostian Kievarin kuuluisissa 
jälkipeleissä – eikä ollut muutenkaan oma itsensä pälkäneläisen kulttipaikan viihtyisässä 
ilmapiirissä. 
 
– Raunio pitää taas tipatonta tammikuuta. Kuten surkeasta olemuksesta näette, Kisan kapteeni Kari 
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Nieminen heitti. 
 
Samalla hän kulautti ennätysnopeasti alas parhaalle pelaajalle tarjotun janojuoman. Pälkäneläiset 
seurasivat ihastuneena Niemisen ripeyttä. 
 
– Sehän on melkein yhtä nopea kuin Hildén, Lukon keskiseisoja Kimmo Letku-Lehtelä tokaisi. 
 
Eikä aikaakaan, kun kuskina ollut Raunio alkoi hoputtaa muita autoonsa. Normaalisti hän olisi 
viittelöinyt tarjoilijalle ja tilannut jo toista olutta, mutta nyt oli kiire mamman viereen. 
 
– Jaahas pojat, kyyti lähtee. Pälkäneeltäkin löytyy varmaan takseja, jos joku haluaa jäädä tänne, 
Raunio paasasi. 
 
– Onpas se pahalla päällä. No, omapa on vikansa, Nieminen tuumi. 
 
Hildén oli kulauttanut kurkustaan kaksi ensimmäistä tuopillista jo ennen kuin muut ehtivät edes 
Kievariin. 
 
Kaikesta näki, että valmentajaksi siirtynyt lentopallolegenda oli huonolla tuulella. Hän ei voinut 
käsittää, miten Lukko hukkasi viidennessä erässä 13–8-johtonsa. 
 
– Olisikohan minun pitänyt tehdä jotakin toisin? Ehkä olisin voinut vaihtaa (Petri) Passilan 
takakentälle Kimmon (Lehtelä) paikalle. Kimmo sohlasi pari palloa seinille, Hildén pyöritteli. 
 
Ihan turhaan. Miettikää itse mitä tapahtuu, kun sohlo vaihdetaan toisen sohlon tilalle? 
 
Virheiden määrä pysyy vakiona. Eli suurena. 
 
Yleensä Hildén nollaa aluesarjatappiot hyvin nopeasti, mutta tällä kertaa häntä sapetti enemmän 
kuin pitkään aikaan. Mieli ei rauhoittunut edes Kievari-illan aikana, vaikka hän poistui paikalta 
vähintään yhtä paljon kenossa kuin sukunimen päällä nojuva heittomerkki. 
 
Paikalliset lentopallofanit eivät osanneet sanoa varmuudella, lähtikö Hildén Aitoon perämetsiin 
mököttämään etu- vai takakenossa. 
 
– En saanut unta koko yönä, kun murehdin surkeata loppua, Hildén tunnusti. 
 
Myös yleisö oli kuin puulla päähän lyöty, kun Kisa nousi kuin ihmeen kaupalla pahasta sillasta. 
Pälkäneläiskatsojat luottivat viimeiseen asti Tauno Järvemetsin, Joni Sokan ja Ville Mattilan 
laitamoukkuihin, mutta ratkaisuhetkillä pääiskijät pehmenivät pahasti. 
 
– No, eipä tullut sentään Mattilan verkkosyöttöä, uskollisesti pelejä seuraava Juha Lehtelä tokaisi. 
 
Muistatte varmasti toissa kauden limbon, kun Mattila syötti eräpallon verkon alapaulaan. Silloinkin 
vastassa oli Kisa. Tohtori Syherö on kuullut karmeasta mokastaan säännöllisin väliajoin – ja täysin 
aiheesta. 
 
Kisa on poikkeuksellisen hieno joukkue myös kentän ulkopuolella. Tuore näyttö tuli viime kesänä, 
kun lempääläläiset maalasivat talkootyönä Lukon joukkueenjohtajan Jari Perkiön talon. Rivakka 
ryhmä teki upeata jälkeä. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
Perkiö on tunnetusti täysin tumpelo kädentaitoja vaativissa hommissa. Hän ei hallitse ollenkaan 
kynää raskaampia välineitä. 

Hildénin vaihtokalsarit unohtuivat 
 
8.1. Lempäälän Jyry-Lukko 2–3 (24–26, 25–23, 20–25, 25–16, 7–15) 

Lonkkaleikkauksessa käyneen Petri Hildénin hermot olivat kireällä kevätkauden avauksessa. 
 
Maineikkaan Luja-Lukon valmentaja ryhtyi penkomaan varustekassiansa kesken kaiken, koska 
pälkäneläisten peli muuttui pätkittäin täydelliseksi kaaokseksi. 
 
Vähältä piti, ettei Hildén konkannut kentälle yhdellä jalalla. 
 
Piinaavan kamppailun jälkeen kävi ilmi, että Hildén luopui hätäratkaisusta paremman puoliskon 
huolimattomuuden takia. 
 
Rouva oli unohtanut laittaa vaihtokalsarit matkaan pakatessaan kassia. 
 
Hildénin tuimasta ilmeesta oli helppo päätellä, että tästä erehdyksestä keskustellaan vielä kotona. 
 
– Näköjään koulutus on edelleen kesken. Minulla on vielä matkaa Kotasen tasolle, Hildén tuhahti. 
 
Ikinuori Jorma Kotanen on legenda tälläkin sektorilla. Hän on ylpeillyt koko uransa ajan valmiiksi 
pakatulla kassilla. 
 
Hyökkäysprosenteistaan tarkka laitahyökkääjä on päässyt keskittymään täysipainoisesti 
pelaamiseen ja vastustajien kuumentamiseen, koska rouva on pitänyt ensiluokkaisen huolen 
varusteista. Hyväksi havaittu työnjako on toiminut jo nelisenkymmentä vuotta. 
 
Tarkkaa aikaa on mahdotonta sanoa, koska kukaan ei muista enää Kotasen uran ensiaskeleita. Mies 
on edelleen timmissä kunnossa, vaikka viidenkympin rajapyykki ohittui jo ajat sitten. 
 
Kotanen on ollut aina valmis – oli kyse pelaamisesta tai tanssimisesta. Pakkeja ei tullut perjantai-
iltanakaan, kun Lukon joukkueenjohtaja Jari Perkiö kysyi Kotasta hätäavuksi Jyry-peliin. 
 
Kotanen lupautui heti. 
 
Lopulta häntä ei tarvittu, koska suuri taiteilija Petri Tuomioja suostui lähtemään virolaispassari 
Tambert Kruusimaan tuuraajaksi. Kruusimaa joutui jättämään pelin väliin surullisen 
perhetapahtuman takia. 
 
Peippi-Pete suoriutui debyytistään mainiosti ja sai jo alkulämmittelyssä uuden lempinimen Paukku-
Pete. Tämä tuli, kun joukkuekaveri Tauno Järvemets otti lukua hänen pommistaan. Terävä sivallus 
osui suoraan kulkusiin. 
 
Hildénin ei pitänyt tulla todellakaan Tuomiojan paikalle. Hän tuskastui seuratessaan laitamiesten 
pehmeätä hyökkäyspeliä ja aikoi ottaa hakkurin paikan. 
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Yllätyssiirto olisi aiheuttanut takuulla hämmennystä vastapuolella. 
 
Hildén oli miettinyt siirron huolellisesti. Kun kaikki olisivat keskittyneet Luopiosten karpaasin 
torjumiseen, Lukon hidaskätisille ja -jalkaisille keskiseisojille olisi jäänyt enemmän lyöntitilaa. 
 
Sitä he totisesti tarvitsevat. 
 
Lukon pelaajat juhlistivat kuudetta peräkkäistä aluesarjavoittoa paikallisessa Isabellassa, mutta yksi 
oli joukosta poissa. 
 
Jykevä keskiseisoja Asko Niemi kiiruhti omien sanojensa mukaan uuden television ostoon. Tosin 
lentopallojaoston ENTINEN puheenjohtaja Kimmo Lehtelä epäili, ettei tämä ollut todellinen syy. 
 
Tiettävästi Iso A oli kuullut, ettei kaikissa Lempäälän ravintoloissa myydä hänelle rakasta lonkeroa. 
 
Joka tapauksessa Saarikylien Sulttaani palasi kotiinsa 32-tuumaisen telkkarin kanssa. 
 
Muut ihmettelivät ruudun pientä kokoa. 
 
– Eikös Saarikylien haaremiin pitäisi hankkia ainakin 60-tuumainen telkkari, Uskilan Pavarotti Petri 
Passila hämmästeli. 

Tohelo-Mattila hyytyi penkille 
 
10.12. Lukko-Juupajoen Urheilijat 3–0 (25–14, 25–17, 25–15) 

Luja-Lukon (ja omasta mielestään koko Pirkanmaan) ykköstähti Ville Hyper-Mattila pyöri 
levottomasti pitkin Kostian Kievaria perjantaisen aluesarjakamppailun jälkeen. 
 
Mattila kävi todistelemassa kaikille tutuille ja tuntemattomille, että Juupajoen tapaisia porukoita 
vastaan on mainio tilaisuus antaa peliaikaa koko joukkueelle. 
 
– Pakkohan Seksilyöjä-Passilakin on päästää joskus kentälle näyttämään taitojansa, Mattila selvitti. 
 
Jokainen Paelkaene Gardenissa istunut Hauhon rouvakin ymmärsi yskän. Mattilaa kaiveli 
vimmatusti toisen erän puolivälissä tullut penkkikomennus. Hän pelkäsi, että joku vuotaa tämän 
tiedon Hotsportin toimittajalle ja muille valtakunnan suurmedioille. 
 
Sen jälkeen Huutijärven ihmemiehen maine kokee suuren kolauksen. 
 
Mattilaa ei verrata enää sen jälkeen Gibaan eikä edes Olli Kunnariin. Pian häntä pidetään 
samanveroisena kuin ikinuori Jorma Kotanen ja väärällä kädellä lyövä Pentti Nieminen. 
 
Samalla sukunimessä oleva Hyper-liite vaihtuu suoraan Toheloksi. 
 
Kuvitelkaa nyt: Tohelo-Mattila. 
 
– Se olisi juuri oikea tommoisen munauksen jälkeen, Luja-Lukon lentopallojaoston ENTINEN 
puheenjohtaja Kimmo Letku-Lehtelä letkautti. 
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Mattila täräytti nappipassin leveäksi, vaikka kohdalla oli vain yksi torjuja. Eivätkä hänenkään 
kätensä tainneet nousta verkkonauhan yläpuolelle. Tai jos nousivat, niin korkeintaan kaksi senttiä. 
 
Ei ihme, että valmentaja Petri Hildén reagoi pahaan virheeseen heti. Hildén oli varoittanut juuri 
tämäntyyppisistä mokista etukäteen. 
 
– Sehän oli samantapainen munaus kuin se taannoinen verkkosyöttösi, Marko Pepsi-Pajunen heitti. 
 
Niin – muistattehan vielä. Aluesarjan lohkovoitto karkasi toissa kaudella pälkäneläisjoukkueen 
käsistä, kun Mattila erehtyi ratkaisevassa pallossa pahan kerran. 
 
Lukko sai ottelupallon kivikovaa Lempäälän Kisaa vastaan, mutta Mattila pehmeni kohtalokkaasti. 
Naurettavan löysä hyppysyöttö (jos sitä edes siksi voi sanoa) osui hädin tuskin verkon alapaulaan. 
 
Pajunen muistaa kohdan vieläkin ulkoa ja muistuttaa siitä usein laittaessaan verkkoa paikalleen. 
 
Tiedättehän sen, että verkkotalkoisiin joutuvat lämmittelyfutiksen hävinneet pelaajat. Pajunen on 
usein tällä puolella. 
 
Syksyn kohupelaajaksi noussut Seksilyöjä-Passila täytti Mattilan tontin maailmanmiehen elkein. 
 
– Mikäs tässä. Olen ollut painavalla paikalla usein ennenkin, Uskilan Pavarotti rehvasteli. 
 
Passilan piti tuoda videokamera Juupajoki-peliin. Näin hän olisi päässyt ihailemaan omaa peliänsä 
pimeiden iltojen ainoaksi ratoksi. 
 
Lopulta hän luopui suunnitelmasta pätevästä syystä. 
 
– Lyöntini lähtevät niin lujaa, ettei niitä pysty katselemaan edes hidastettuna. Tosin silloin olisin 
voinut päästä Iltalehden kanteen otsikolla Seksilyöjä ja Pyrstötähti, Passila pohdiskeli 
vaatimattomaan tyyliinsä. 
 
Letku-Lehtelä epäili, ettei Uskilan ressukka osaa käyttää videokameraa ollenkaan. 
 
Luja-Lukon isähahmo Asko Niemi kuunteli aikansa joukkuekavereiden juttuja ja pyöritteli 
päätänsä. 
 
– Suunsoitto käy kyllä tältä porukalta, mutta pelaaminen on niin ja näin, Iso A tokaisi. 

Uskilan Pavarotti varasti show´n 

 
26.11. Aitolahden Riento-Lukko 1–3 (23–25, 26–28, 25–18, 25–27) 

Heti kärkeen lämpimät onnittelut Ville Hyper-Mattilalle, Tambert Kruusimaalle, Pekka Viitaselle, 
Jari Perkiölle, Jorma Kotaselle ja Pentti Niemiselle. 
 
Teillä kävi hyvä tuuri, kun ette päässeet perjantai-iltaiseen aluesarjakamppailuun. Jos nyt 
kamppailusta voi puhua. 
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Sorilan koulun salissa nähtiin syksyn piinaavin kärsimysnäytelmä. Karmea peli putosi alle 
Pälkäneen puulaakitason. 
 
Kaikki tietävät, että silloin vajottiin todella syvälle. 
 
– En halua nähdä koskaan mitään vastaavaa. Pulssi hakkasi yli kahden sadan, Luja-Lukon luotsi 
Petri Hildén kauhisteli. 
 
Paljon sanottu, sillä tämä valmentaja on ollut lukuisissa tukalissa paikoissa pitkän uransa aikana. 
Toistaiseksi hän on selviytynyt aina kotiin ehjin nahoin – ennemmin tai myöhemmin. 
 
Niin nytkin, mutta paluumatkalla oli pakko käväistä paikallisessa pub Tasanteessa. Vasta toisen 
tuopin jälkeen olo alkoi rauhoittua pikku hiljaa. 
 
– Pojat, oli se kauheata katseltavaa. Välillä oli pakko panna silmät kiinni, kun pallo kimpoili minne 
sattui. Koskaan ei tiennyt, mitä tapahtuu seuraavaksi, Hildén päivitteli. 
 
Tunnelma alkoi nousta vasta sen jälkeen, kun paljon kohua herättänyt Petri Seksilyöjä-Passila 
varasti koko show´n. 
 
Kentällä toikkaroinut lakanpolttaja asteli tyynesti karaoke-paikalle ja otti mikrofonin käteensä 
itsevarmaan tyyliin. 
 
– Nyt se munaa taas itsensä, jykevä keskiseisoja Asko Niemi heitti. 
 
Mutta kuinka ollakaan. Kaikkien yli 60-vuotiaiden mummojen sukat pyörivät nilkoissa, kun he 
kuuntelivat Uskilan Pavarottin esitystä. 
 
Uskokaa tai älkää – se kuulosti laululta. 
 
– On se hyvä, että hallitset edes jonkin homman. Sun pelaamisesta ei tullut taaskaan yhtään mitään, 
Isona A:na tunnettu Niemi lohkaisi. 
 
Passila yritti todistaa vielä nokkeluutensa muuntelemalla laulujen sanoja. Suksi muuttui seksiksi. 
Tai oikeastaan sen puutteeksi. 
 
– Sovitaanko, että hoidat tästä lähtien joukkueen oheistoiminnot ja jätät pelaamisen muiden 
harteille, Niemi ehdotti. 
 
Muut kannattivat nerokasta ehdotusta varauksetta. 
 
– Se olisi kaikkien etu, lentopallojaoston ENTINEN puheenjohtaja Kimmo Letku-Lehtelä painotti. 
 
Lonkero-Niemi pääsi nopeasti vauhtiin ja alkoi kehuskella omilla passeillaan. 
 
– Kuules nyt iso A. Sun kannattaa keskittyä puhtaasti peippaamiseen. Saat siihen erikoisluvan, 
vaikka se onkin ämmämäistä puuhaa, Uskilan Pavarotti innostui. 
 
Niemen kahvat herättivät suurta närää jo edelliskierroksen HSV-ottelussa. Silloin 
valkeakoskelaisyleisö ehdotti isolle A:lle hamekankaan ostoa. 
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– Ei onnistu. Mistään kaupasta ei löydy niin isoa kangasta, Pavarotti muistutti. 
 
Saarikylien Sulttaani nousi isoon rooliin jo menomatkalla, kun hän kävi pelastamassa Kaivannon 
sairaala-alueelle eksyneen Passilan. Siltä tieltä ei olisi ollut paluuta, jos hän olisi ehtinyt hiukan 
pidemmälle. 
 
Tosin muut miettivät, olisiko siitä ollut joukkueelle enemmän etua vai haittaa. 
 
Niemi teki vastaavan pelastusoperaation jo viime kaudella pälkäneläisten vieraillessa 
Hämeenlinnassa. Silloin iso A haki Hildénin turvaan viime tingassa. Sikäläisen vanhainkodin 
henkilökunnan piti taluttaa Hildén sisään, mutta Luja-Lukon turvamies ehti väliin. 

Hyper-Mattila pääsi traumastaan 
 
22.11. Haukila Sportverein- Lukko 0–3 (21–25, 20–25, 13–25) 

– Onhan media saanut tiedon paluustani ja loistoesityksestäni Ylöjärvellä? Luja-Lukon ykköstähti 
Ville Hyper-Mattila varmisti ensimmäiseksi astellessaan Apian liikuntahallin pukukoppiin. 
 
– On on... Mutta on kokonaan toinen juttu, onko kukaan kiinnostunut touhuistasi lauantaisen oharin 
jälkeen. Mies lähtee pyydystämään kuhia, vaikka parempaakin saalista oli tarjolla, lentopallojaoston 
ENTINEN puheenjohtaja Kimmo Letku-Lehtelä kuittasi. 
 
Mattilan silmät alkoivat loistaa, kun hän huomasi Apian lehtereillä videokameran. 
 
– Näköjään viesti on mennyt perille. Onkohan tuo Ylen vai Maikkarin kalustoa? No, pääasia että on 
edes yksi iso kanava paikalla, Mattila heitti. 
 
Ihme, ellei Mattilan järjestämä rummutus olisi toiminut. Ensinnäkin hän järjesti HSV-ottelun 
hiljaiselle maanantai-illalle. Toiseksi hänen henkilökohtainen tiedottajansa Jana Havlickova 
pommitti mediaa sinnikkäästi koko edellisen viikon. 
 
Samalla valkeni, miksi Mattila käyttää niin usein tshekkilyöntejä. Sikäläisessä seiskadivarissa 
pelannut Havlickova opetti tämän taidon Hyper-Mattilalle tämän vieraillessa Prahassa. Kaksikon 
yhteistyö on jatkunut siitä keikasta lähtien. 
 
Syksyn kohupelaaja Petri Seksilyöjä-Passila seurasi hymyhuulin Hyper-Mattilan touhotusta. 
HSV:stä siirtynyt vaihtopenkin lämmittäjä tunsi kameramiehen ja tiesi myös tarkoitusperän. HSV:n 
huoltaja taltioi materiaalia joukkueen pikkujoulua varten. 
 
Tunnelma nousee varmasti kattoon, kun valkeakoskelaispelaajat seuraavat aluesarjan räpellystä. 
 
– Ei näy Yleä, ei maikkaria. Eikä edes hotsporttia, Passila kuiskasi Letku-Lehtelälle. 
 
– Olen varma, että hotsportin kaveri seuraa tapahtumia jonkin pylvään takaa. Se media on aina 
käsittämättömän hyvin perillä meidän touhuista, odotettua pirteämmältä vaikuttanut Lehtelä 
hämmästeli. 
 
No, toisaalta tähän löytyi looginen selitys. Kun lähtee saunaillasta ajoissa kotiin, toipuukin 
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nopeammin.... 
 
Yksipuolinen kamppailu huipentui ikimuistoiseen ottelupalloon. Usein tiukoissa paikoissa jäätyvä 
Hyper-Mattila asteli päättäväisesti syöttörajan taakse ja täräytti – uskoo tai älkää – ässäsyötön 
HSV:n kenttään. 
 
Samalla Hyper-Mattila pääsi vihdoin eroon reilun kahden vuoden takaisesta traumastaan. Silloin 
Tohtori Syherö veti naurettavan löysän hypärin verkon alapaulaan, kun pälkäneläisjoukkue sai 
ottelupallon Lempäälän Kisaa vastaan. 
 
Siihen munaukseen meni käytännössä lohkovoitto. 
 
– I´m back. Kunto nousee suorastaan kohisten. En edes muista, milloin olen ollut häviämässä 
sarjapeliä, Mattila uhosi tuttuun tyyliinsä. 
 
Muut muistavat hyvin. Kolme vuotta sitten Lukko rämpi kolmossarjassa tappiosta toiseen 
Mattilasta huolimatta. Silloin hänet tunnettiin vielä Perus-Mattilana. 
 
Myöhemmin kävi ilmi, että HSV:n nostajat päästivät ratkaisupallon suosiolla kenttään. Näin Mattila 
sai kerrasta sekä mielenrauhan että joululahjan. 
 
Lukon vierailu oli tiedossa myös pääkaupunkiseudulla Passilan ansiosta. Uskilan uhoaja otti 
etukäteen yhteyttä seismologian laitokselle ja varoitti suuronnettomuuksia tutkivaa yksikköä. 
 
– Älkää lähtekö turhaan Koskiin, vaikka mittarit alkavat hakata maanantai-iltana. Kun moukkuni 
osuu lattiaan, tulee ainakin seitsemän richterin tärinä, Passila ilmoitti. 
 
Niinpä Hesassa ihmeteltiin koko ilta, miksei viisari värähdä piiruakaan. Viestin jälkeen Passilaa 
ryhdyttiin kutsumaan Tumppukädeksi. 
 
Näin Lukossa on nyt Letkukäsi-Lehtelä ja Tumppukäsi-Passila. 

Pepsi-kerhossa vähän väkeä 

 
20.11. Ylöjärven Lentopallo- Lukko 1–3 (22–25, 23–25, 25–18, 23–25) 

Lauantai oli iso päivä maineikkaalle Luja-Lukon aluesarjajoukkueelle. 
 
Silloin mitattiin, mistä puusta ympäri Suomen tunnettu pälkäneläisryhmä on veistetty. 
 
Lauantai sisälsi tärkeän vieraskamppailun vahvaa Ylöjärven Lentopalloa vastaan ja pikaisesti 
järjestetyn pikkujoulun. 
 
Ylöjärveläisten pehmittäminen oli pikkujuttu illan tapahtumiin verrattuna. 
 
Sen jälkeen Luja-Lukon joukkue rentoutui houkuttelevasti Aitoon emäntäkoulun saunatiloissa. Sen 
paikan tuntee monen pelaajan isäkin. 
 
Tällä kertaa sauna valittiin läheisen viihdekeskuksen perusteella. Sappeen päätähtenä loisti Chisu. 
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Valitettavasti vain muutama pelaaja pääsi nauttimaan Chisun tarjoamista herkuista. Syyn saatte 
arvata... 
 
Jopa maineikas valmentaja Petri Hildén sortui selittelyyn. Hildén väitti vakavalla naamalla, ettei 
Huippuun kannattanut lähteä hiljattain leikatulla lonkalla. 
 
Takavuosina hän olisi konkannut vastaavalla lonkalla vaikka Utsjoelle asti. 
 
Niinpä illan jälkeen syntyi uusi käsite – Pepsi-kerho. 
 
Tämä ryhmä nimettiin luonnollisesti keskiseisoja Marko Pajusen mukaan. Pajunen ristittiin Pepsiksi 
jo muutama vuosi sitten, kun hän erehtyi tilaamaan cola-juomaa vieraskamppailun jälkeen. 
 
Pajunen jätti saunaillan nytkin väliin ”kotikiireisiin” vedoten. 
 
Sama suomeksi – parempi tossun alla kuin taivasalla. 
 
Pajusen puolustukseksi on todettava, ettei hän ollut todellakaan ainoa. Koko syksyn uhonnut Petri 
Passila puhui koko viikon selkävaivoista ja jättäytyi vaivihkaa sivuun Ylöjärven-keikalta. 
 
Ja mikä pahinta: Chisun keikkaan huipentuneesta saunaillasta. 
 
Tiettävästi Mr. Passila saattaa päästä kauden päättäjäisiin, ellei 50 kilometrin säteellä ole 
tanssipaikkaa. 
 
Pajusen ja Passilan lisäksi Pepsi-kerhoon kuuluvat myös Joni Sokka, Pekka Viitanen, Jari Perkiö ja 
varauksin Ville Hyper-Mattila. 
 
Pikku-Sokka vetäytyi ylöjärveläisten (etunenässä kuumakalle Markku Raatikaisen) löylytyksen 
jälkeen armaansa kainaloon. 
 
Takareisivammasta kärsinyt Viitanen ajoitti paluunsa sopivasti saunaillan jälkeen. 
 
Perkiö viittasi kintaalla oluttölkeille (kuten aina) ja keskittyi seuraamaan Tampereen 
paikalliskamppailua. 
 
Mattila on aina tarkka imagostaan. Hän ilmoitti heti, ettei saunailta tule kuuloonkaan. Sen sijaan 
ohjelmassa oli sunnuntainen kalastusreissu Porvooseen. Aamuviideltä alkaneen keikan seurana oli 
Kaivannon Casanova Pentti Nieminen. 
 
Mutta kuinka ollakaan: Mattilan himot heräsivät riemukkaan voiton jälkeen. 
 
Itsevarma laitahyökääjä imaisi pari maittavaa olutta Ylöjärvellä ja lähti muun porukan kanssa 
Pälkäneelle asti. Kostian Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä putosi vielä pari kaljaa. 
 
Ei olisi tarvittu Johanna Tukiaista kummempaa daamia, kun Mattila olisi muuttanut kerrasta 
suunnitelmansa. 
 
Nyt häikäisevän paluun tehnyt pommittaja malttoi mielensä – juuri ja juuri. 
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Samalla hän varasti päähuomion illan väriläiskältä Kimmo Letku-Lehtelältä. 
 
Luojan kiitos! 

Seksilyöjän selkä vetreänä 
 
12.11. Lukko-Teiskon Terä 3–1 (20–25, 28–26, 25–20, 25–20) 

Syksyn kohupelaaja Petri Passila marssi perjantai-iltana Paelkaene Gardeniin vielä tavallistakin 
polleampana (jos mahdollista). 
 
– Pojat, nyt on alaselkä kunnossa kotijumpan ansiosta. Kun sitä tekee usein, paikat pysyvät 
vetreänä, Passila paasasi. 
 
Muut pelaajat katselivat suksilyöjää ihmeissään. 
 
– Minkä ihmeen kotijumpan? Luja-Lukon kokoonpanoon palannut Kimmo Letku-Lehtelä kysäisi. 
 
– Kuunteles nyt tarkkaan letkukäsi. Kannattaisi pitää paikat tikissä, ettei ole kentällä kuin 
sahapukki. Kyllä sinunkin olisi pitänyt oppia jo kotijumpan salat tohon ikään mennessä, Passila 
laukoi. 
 
– Soo, soo. Letkuhan on vielä nuori kaveri. Hädin tuskin kolmekymppinen. Hänen täytyy pitää 
papereita mukanaan, että pääsee muiden kanssa jälkipelehin, Luja-Lukon valmentajana taas 
konkannut Petri Hildén muistutti. 
 
Niin – edellisen kotipelin jälkeen pikku-Lehtelän piti todistaa henkilöllisyytensä päästäkseen 
Kostian Kievarin viihtyisään ilmapiiriin. Pälkäneen lentopallon kulttihahmo oli tuntematon suuruus 
uudelle portsarille. 
 
Takaisin asiaan – eli Passilan kotijumppaan. 
 
– Jos ihmettelitte kankeuttani keskiviikon viimeistelyharjoituksissa, siihen oli selvä selitys. 
Kotijumppa jäi väliin. Pitkästä aikaa, Passila selvitti. 
 
Muut hymältelivät joukolla ja jättivät Suksilyöjän jutut omaan arvoonsa. Pelikaverit ovat 
huomanneet, että niissä on aina vähintään kolme neljäsosaa liikaa. 
 
– Suksilyöjä on jo kulunut nimi. Kutsukaa minua tästä lähtien Seksilyöjäksi, Passila uhosi yhden 
lämmittelymoukun jälkeen. 
 
– Ei tommoisilla suupaisuilla polteta vielä lakkaa. Siihen tarvitaan lyöntimiestä, Letku-Lehtelä 
kuittasi. 
 
Passilan suunsoitto jatkui tasan niin pitkään, kunnes päätuomari Pekka Ikonen puhalsi pilliinsä 
tutun tomerasti. 
 
Sen jälkeen kohumiehen pasmat sekosivat, vaikka selän piti olla vetreänä. Passilan iskut osuivat 
jatkuvasti Terän torjujien käsiin kuin magneetin vetäminä. Ihan kuin hän olisi pelannut silmät 
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peitettynä. 
 
– Hyvä mies, aukaise nyt silmäsi, jykevä keskiseisoja Asko Niemi opasti. 
 
Kumma juttu, miten tarkasti Passila löysi vastustajien torjunnan. Vaikka verkon yli nousi välillä 
vain yksi käsi, pallo löysi tiensä siihenkin. 
 
Pelin jälkeen selvisi, että Passila antanut ohjeita myös Tauno Järvemetsille. Terävä 
virolaisvahvistus otti liikaa mallia Seksilyöjän viistolyönneistä. 
 
Hildén yritti korjata tilannetta pelin aikana, mutta valmentajalegendalta unohtui yksi olennainen 
juttu. Järvemets ymmärtää suomea vain muutaman sanan. Kun viesti tuli Luopioisten perämetsien 
murteella, sanat kaikuivat kuuroille korville. 

Ikonen etsii lisää tyttöjä 

Pälkäneläinen huipputuomari Pekka Ikonen otti Luja-Lukon lentopallojaoston komentoonsa. 
 
Ikonen peri paikan monivuotiselta vetäjältä Kimmo Lehtelältä, joka jäi sivuun omasta tahdostaan. 
 
Ikonen on tehnyt jo pitkään arvokasta lentopallotyötä. Hän on ollut vahvasti mukana Luja-Lukon 
edustusjoukkueen taustajoukoissa ja vetänyt tytöille lajiharjoituksia. 
 
– Yhdessä vaiheessa tyttöjä oli ilahduttavan runsaasti, mutta joukko on harventunut viime vuosina 
harrastajien muutettua muualle opiskelun tai työn perässä. Nyt esitän julkisen etsintäkuulutuksen, 
jotta uusia tyttöjä löytyisi salille, Ikonen tuumi. 
 
Oulussa syntynyt Ikonen on valkeakoskelaisseura HSV:n kasvatti. Hän muutti Pälkäneelle 1990-
luvun puolivälissä ja on ollut siitä lähtien mukana Luja-Lukon toiminnassa. 
 
Monipuolisuudesta saatiin takavuosina vahva todiste, kun Ikonen passasi pälkäneläisjoukkueelle 
kolmossarjapaikan Petri Hildénin telottua jalkansa nousukarsintaturnauksen aattona. 
 
Nykyään Ikonen on tuttu näky suomalaisissa huippuotteluissa. Millintarkka rajamies on päässyt 
tuomitsemaan jo liigafinaaleja ja maailmanliigan kamppailuja. 
 
Ikonen on ilahtunut Luja-Lukon edustusjoukkueen saamasta valtakunnallisesta huomiosta. 
 
– Nyt on pidettävä huoli, että toiminta pysyy vähintään yhtä vireänä kuin tähänkin asti. Kaipaisin 
pelaajilta pientä ryhtiliikettä, Ikonen viestitti. 

Suksilyöjää syytä varoa! 

30.10. Luolajan Kajastus-Lukko 3–2 (25–19, 22–25, 25–13, 22–25, 15–12) 

Suuresta lonkkaleikkauksesta toipuva Petri Hildén yritti herättää tappiokierteeseen ajautuneen Luja-
Lukon könyämällä Ojoisten koululle melkein suoraan operaation jälkeen. 
 
Vastuuntuntoinen aluesarjajoukkueen luotsi konkkasi pelipaikalle, vaikka hän ei saa istua vielä 
autossa. Ajamisesta puhumattakaan. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
– Tulen paikalle, jos saan hommattua jostakin ambulanssin, Hildén viestitti pelaajille vierasottelun 
aattona. 
 
– Ois kyllä hyvä, jos tulisit ambulanssilla peliin. Vastustajille ois tarjolla nopea kyyti lasarettiin. 
Meinaan jos sattuvat jäämään alle, kun ruvetaan lyömään kunnolla, Luja-Lukon ykkösuhoajaksi 
noussut Petri Passila vastasi. 
 
Passilalla on tätä nykyä kolme kertaa suuremmat puheet kuin pian riveihin palaavalla Ville Hyper-
Mattilalla – ja se on paljon se. 
 
Uskilan kultaranne on noussut nopeasti Ville ”Alapaula” Mattilan, Petteri ”Peräseinä” Miettisen ja 
Kimmo ”Letkukäsi” Lehtelän tapaiseksi kulttihahmoksi. 
 
Passila on ristitty osuvasti ”Suksilyöjäksi”. Paelkaene Gardenissa ei ole nähty koskaan aiemmin 
kaveria, jonka lyönnit lähtevät kipuamaan takarajan kohdalla ylöspäin kuin suksenkärki. 
 
Niinpä Gardenin katsomoon on pakko tehdä varoituskyltti seuraavaan kotipeliin mennessä. Kukaan 
ei halua, että pallo osuu kauniisti laittautuneen Hauhon rouvan kasvoihin. Tai pudottaa kahvikupin 
rouvan perään vilkuilevan mieskatsojan päälle. 
 
Loppujen lopuksi Hildén tuli Ojoisten koululle emännän (tällä kertaa oman emännän) kyydissä ja 
rikkoi näin hiukan lääkärin antamia ohjeita. 
 
Luojan kiitos, ettei matkalla sattunut mitään pahempaa. Tapaturma oli todella lähellä, kun Hildén 
saapui kentän laidalle. 
 
Kovakätisen Tauno Järvemetsin pommilyönti jysähti vain puolen metrin päähän Hildénin päästä. 
 
Niin – kenen ihmeen Järvemetsin? 
 
Järvemets on Luja-Lukon tuore virolaisvahvistus. Syksyn superlöytö puhuu vähän ja lyö lujaa. 
Siinä mielessä hän on täydellinen vastakohta Passilalle. 
 
Pälkäneläisjoukkuetta ryhdyttiin vahvistamaan, koska alkuperäisen ryhmän kaverit ovat huidelleet 
pitkin syksyä ties missä. Melkein kaikkialla muualla paitsi harjoituksissa. 
 
Niinpä Hildén lähetti aiheellisen paimenkirjeen joukkueelle. Hän osoitti omalla esimerkillään, mitä 
sitoutuminen tarkoittaa. 
 
Ikinuori Jorma Kotanen oli valmis hyppäämään Kajastuksen kaatoon samalla innolla kuin 
hyväksymään Hauhon rouvan tanssikutsun. Kotanen on tottunut hoitamaan kaikki tarvittavat 
välineet matkaan – oli reissu mikä hyvänsä. 
 
Nyt mukana oli sekä peliasu että kopio maksetusta lisenssistä. 
 
– Ei tässä auta muu kuin valmentajan vaihto, kun voittoja ei tule millään, Kotanen tuhahti. 
 
Hildén kehui Kotasen pelinjohtoa ja antoi tuuraajalleen täyden synninpäästön. Viat löytyivät kentän 
puolelta. Kotiin jääneitä kavereita moitittiin porukalla. Ihan aiheesta. 
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On varmaa, että seuraavaan peliin marssii sisuuntunut ja suututettu Luja-Lukko. Silloin vastustajan 
housuissa ei ole mukava olla. 

Passilan uho katteetonta 

22.10. Lukko-Lielahden Kipinä 0–3 (25–27, 23–25, 21–25) 

Luja-Lukon rivimiehet ovat kohta ihmeissään, kun maineikkaaseen joukkueeseen hakeutuu toinen 
toistaan itsekeskeisempiä kavereita. 
 
Kaikki luulivat, että rinta kaarella kulkeva Ville Hyper-Mattila on lyömätön tällä saralla. 
 
Mutta kuinka ollakaan – täksi kaudeksi löytyi vielä rehvakkaampi peluri (ps. peluri ei tarkoita 
samaa kuin pelimies). 
 
Uskilan perämetsistä tullut Petri Passila heitteli ennen perjantaista peliä vielä itsevarmempia 
kommentteja kuin Mattila pahimpina päivinään. 
 
– Tarttiskohan sinne saliin hakee Remirentistä tilapäinen lisätuuletin ja katsojille jotkut 
hengityssuojat. Se on aika haitallista hengitykselle se palaneen lakan käry...! Passila viestitti 
iltapäivällä. 
 
Kiireinen joukkueenjohtaja Jari Perkiö pyöritteli hetken päätänsä. Hän ehti jo säikähtää, että 
Paelkaene Gardenissa on sattunut yllättävä palovahinko. 
 
Niinpä Perkiö tiedusteli tilannetta HSV-kasvatilta. 
 
– Meinaan vaan, kun lakka palaa kunnolla moukkujeni jälkeen, Passila uhosi. 
 
Perkiö sulki hiukan häpeissään puhelimen, kun ei ollut ymmärtänyt kerrasta Lukkoon hakeutuneen 
neropatin viestiä. 
 
Passilan puheet levisivät nopeasti koko joukkueen tietoon. Niinpä illalla odotettiin tutun Lehtelä-
show:n sijasta Passila-show:ta. 
 
– Ei paljon lakka palanut, keskiseisoja Pepsi-Pajunen lohkaisi kamppailun jälkeen. 
 
Passila luikki häntä koipien välissä Kostian Kievariin ja löysi hymyn uudestaan huulilleen vasta 
kulttipaikan viihtyisässä ilmapiirissä. 
 
Myös Hyper-Mattila pudotettiin tylysti maan pinnalle viime viikolla, vaikka verkkosyöttäjien 
kuningas ei käynyt lähelläkään Gardenia. 
 
Lonkkaleikkauksessa käynyt valmentajavelho Petri Hildén tiedusteli TAYSissa, onko tohtori niin 
kuuluisa kuin antaa itse ymmärtää. 
 
– Joka toinen mieslääkäri tunsi hänet, mutta naisista vain joka kymmenes, Hildén raportoi. 
 
Samalla varmistui, ettei Mattila ole mikään hunsvontti suurista puheistaan huolimatta. Lähinaapuri 
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Pentti Nieminen on tällä saralla paljon ansioituneempi tekijä. 
 
Nieminen käyttää mielellään Kaivannon kalastaja -titteliä, mutta Hauhon ja Hervannan suunnalla 
hänet tunnetaan Kaivannon Casanovana. Viikset ovat entistä paremmassa kuosissa synttärilahjana 
tulleen vahan ansiosta. 
 
Lukon pelaajille on luvassa satikutia, kun lonkkaleikkauksessa käynyt Hildén palaa Gardeniin. Voi 
olla, että kaksi peräkkäistä tappiota kärsinyt joukkue ryömii ensin puoli tuntia ympäri kenttää ja 
tekee sen jälkeen tunnin ihania torjuntahyppyjä. 
 
Kurinpalautuksesta ei kannata kertoa etukäteen, koska tämä saattaa kartoittaa suuren osan pelaajista 
harjoituksista. Viime viikot ovat osoittaneet, että kavereille tulee löysät pöksyihin yllättävän 
herkästi. 
 
Lehtelä on tietysti oma lukunsa. Letkukäsi ei ole pelannut tänä syksynä vielä palloakaan. 
 
Hildéniä tuurannut Jorma Kotanen yritti saada ryhtiä porukkaan, mutta sanoma ei mennyt perille. 
Vähältä piti, ettei valmentaja paiskannut fläppitauluansa Gardenin komeroon. 

Lehtelä-show, osa 743! 

17.10. Lempäälän Kisa-Lukko 3–1 (25–27, 25–11, 25–21, 25–15) 

Lentopallojaoston kohuttu keulakuva Kimmo Lehtelä osoitti taas kerran vastuuntuntonsa hänelle 
rakasta Luja-Lukon joukkuetta kohtaan. 
 
Tallinnan-risteilyltä palannut letkukäsi varmisti aluesarjakamppailun aattona, että pälkäneläiset 
saavat varmasti täyden miehityksen Lempäälään. 
 
Viikonloppuvipeltäjä tunnusti, että hänen olonsa on vielä hiukan hutera Suomenlahden 
syysmyrskyn jäljiltä. 
 
Joukkueenjohtaja Jari Perkiö sai pidettyä pokkansa hädin tuskin, sillä aina luotettavien säätietojen 
mukaan Suomenlahti oli poikkeuksellisen tyyni risteilyn aikana. 
 
– Jää kotiin vaan, otetaan ikinuori Jorma Kotanen matkaan, Perkiö lupasi. 
 
Perkiö jätti sanomatta, että samalla ryhmän iskukyky nousee luonnostaan. Kaikki veteraanibiitsit ja 
niiden jälkipelit kolunnut Kotanen on edelleen kova sana. Kentillä ja parketeilla. 
 
Vielä takaisin Lehtelään tai oikeastaan Lehtelöihin. Heidän risteilynsä sisälsi taas kerran värikkäitä 
ja arvaamattomia vaiheita. Kaikki eivät kestä päivänvaloa, mutta lähtösählingistä voitaneen kertoa 
muutama sana. 
 
Herrat marssivat määrätietoisesti laivaan viime tingassa, mutta kuinkas ollakaan. Se paatti oli 
menossa Tallinnan sijasta Tukholmaan. Luultavasti Lehtelät olisivat huomanneet erheen vasta 
jossakin Ahvenanmaan tienoilla, mutta aina valpas valmentaja Petri Hildén piti huolta pojista. 
 
Hildén oli kuullut Lehtelöiden seikkailusta etukäteen ja päätti lähteä kvartetin kaitsijaksi varmuuden 
vuoksi. Hän otti seurakseen keskikuningas Pekka Viitasen siltä varalta, jos matkan aikana tarvitaan 
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myös lihaksia. 
 
Kumma kyllä – myös Viitanen tunsi olonsa huteraksi risteilyn jälkeen. Normaalisti tämän miehen 
taltuttamiseen tarvitaan 40 asteen kuume tai neljän miehen armeija, mutta nyt hän taisi syödä 
laivalla jotakin pilaantunutta. 
 
Ai niin, meinasi unohtua. Lehtelä on nyt virallisesti Pauliinan talutusnuorassa. Tämä ei tuo sinänsä 
suuria muutoksia keskiseisojan lentopallouraan, sillä Pauliina-pykälät ovat olleet kaikkien 
joukkuekavereiden tiedossa jo pitkään. 
 
Pälkäneläisjoukkue pani tuomarilegenda Pekka Ikosen asialle pehmentääkseen hiukan pykäliä. 
Ikonen on kohdellut Pauliinaa suopeasti tyttöjen lentopallotreeneissä ja taannut samalla pikku-
Kimmon uran jatkon. 
 
Pauliina on luvannut, että Letku-Lehtelä saa käydä säännöllisesti harjoituksissa ja peleissä. 
 
Ja mikä parasta – keskiseisoja voi poiketa perjantaitreenien jälkeen Kostian Kievarin viihtyisässä 
ilmapiirissä. 
 
Kunhan käy pikaisesti. Ja jos sattuu pääsemään sisälle. 
 
Takaisin Hakkarin kuumaan tunnelmaan. Lukko pystyi kaappaamaan pelätystä hornankattilasta vain 
yhden erävoiton, vaikka matkaan saatiin tuore hampurilaisvahvistus Petri Passila. 
 
Kisan pelaajat päivittelivät vain erän Passilan hienoa HSV-taustaa. 
 
Sen jälkeen kaikille valkeni, ettei Saksan lentopallotaso ole samaa luokkaa kuin futistaso. 

Keskiseisoja Lehtelä varasti pääroolin 

8.10. Lukko-Lempäälän Jyry 3–1 (25–19, 20–25, 25–20, 25–22) 

Luja-Lukon kömpelö keskiseisoja Kimmo Lehtelä niitti lisää mainetta perjantaisessa aluesarja-
avauksessa. 
 
Tai oikeastaan vasta sen jälkeen. 
 
Koko ottelun ajaksi penkitetty letkukäsi asteli maineikkaan Kostian Kievarin jälkilöylyihin 
mattilamaisesti rinta kaarella, kunnes uusi portsari keskeytti matkan tylysti. 
 
Portsari halusi varmistaa lapsenkasvoisen kulttihahmon täysi-ikäisyyden. 
 
– Jaahas! Pakko myöntää, etten pääse vielä veteraanipeleihin, Lehtelä vastasi pontevasti. 
 
Janoiselle keskiseisojalle valkeni vasta tämän jälkeen, että häntä epäiltiin alle 18-vuotiaaksi. 
 
Lehtelän onneksi hänen isänsä sattui olemaan paikalla. Näin pikku-Kimmo pääsi Kievarin 
viihtyisään ilmapiiriin. 
 
– No, nyt meillä on sitten kaksi kehityspelaajaa, poikkeuksellisesti Kievariin päässyt Marko 
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Pajunen lohkaisi. 
 
Kehityspelaajan pitää olla 1990-luvulla syntynyt kaveri. Hän voi pelata useammassa joukkueessa 
saadakseen kaipaamaansa kokemusta. 
 
Lukon toinen kehityspelaaja Joni Sokka hakee kovuutta Kalevan Lentopallon 
kolmossarjaporukasta. Lehtelän arvellaan liittyvän Sappeen Sienestäjien puulaakiporukkaan. 
 
Kehityspelaajan nimike sopii erittäin hyvin Lehtelään, sillä hän jos kuka on kehittymisen tarpeessa. 
Muuten hänet luokitellaan kohta toivottomaksi tapaukseksi. 
 
– Lisää treeniä poika, että mahdut porukkaan, ikinuori Pekka Viitanen kannusti isälliseen tyyliinsä. 
 
Lentävä sähkömies on hikoillut tunnollisesti Paelkaene Gardenissa ja päässyt eroon Lehtelälle 
tyypillisistä junnuvirheistä. 
 
Viitanen näytti muille mallia Jyryä vastaan. Painavat syötöt olivat myrkkyä lempääläläispelaajille. 
 
Ja mikä parhainta – keskikuningas suuntasi syöttönsä sovittuun osoitteeseen. Vaikka 
valmentajavelho Petri Hildén korosti kymmeneen kertaan liberon kiertämistä, muiden aloitukset 
menivät mustapaitaiselle spesialistille kuin magneetin vetämänä. 
 
– Pojat, ettekö te tunne värejä, Viitanen heitti aiheesta. 
 
Luojan kiitos, ettei surullisen kuuluisa Ville Hyper-Mattila päässyt avausotteluun. Hänen hypärinsä 
olisivat päätyneet vuorenvarmasti joko liberon käsiin tai verkon alapaulaan. 
 
Hildén rakensi sarja-avaukseen ainutlaatuisen taktiikan. Hän marssitti kentälle passarin ja viisi 
keskimiestä. 
 
– Kausi on pitkä. Huomasin jo viimeistelytreeneissä, että vastaanottajat olivat levon tarpeessa, 
Hildén perusteli. 
 
Paelkaene Gardeniin saapunut lentopallomedia ihasteli syystäkin Hildénin yllättävää taktiikkaa. 

Herkku jatkuu jo tänä perjantaina! 

Olkaa huoleti – Luja-Lukon lentopallojoukkue tarjoaa perjantai-illan herkkua myös tänä talvena. 
Maineikas joukkue lähtee taistelemaan taas aluesarjan kärkipaikoista Ville Hyper-Mattilan ja 
Kimmo Letku-Lehtelän tapaisten suuruuksien johdolla. Katsottavaa riittää varmasti koko rahan 
edestä. 

Ja mikä parasta: nyt innokkaalle kotiyleisölle annetaan peräti kymmenen namuhetkeä. 

Luja-Lukko jahtaa voittoja aluesarjan ykköslohkossa kymmenen muun joukkueen kanssa. Tällä 
kertaa pälkäneläisillä on edessään kiehtovia matkoja Teiskoon ja Juupajoelle asti. Niissä voi syntyä 
ties minkälaisia sankaritarinoita. 

Tuhti tarjonta alkaa perjantaina 8.10. makupalalla aina vaarallista Lempäälän Jyryä vastaan. 
Alkamisaika on vanha tuttu 20.00. 
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Eturivin parhaat paikat on varattu uskollisille faneille Jari Rämölle ja Juha Lehtelälle. He takaavat, 
ettei kenenkään tarvitse murjottaa lehtereillä. 

SARJAKAUSI 2009–10 

Uskomatonta – Lehtelä kuskina! 
 
Luja-Lukon lentopallojaoston pomo Kimmo Lehtelä oli polleata poikaa johtaessaan maineikkaan 
pälkäneläisjoukkueen aluesarjan lopputurnaukseen. 
 
Lehtelä ilmoittautui kuskiksi jo edellisviikolla, vaikka Lietoon piti lähteä lauantaiaamuna seitsemän 
tienoissa. 
 
– Kato, Lentopalloliiton Iso Herra on hämmästyttävän pirteä ajankohtaan nähden, muut naljailivat. 
 
– Pojat, tämä on tärkeä turnaus koko seuralle, Lehtelä muistutti. 
 
Lehtelä suorastaan pursui intoa, koska hänen vastuullaan oli ajamisen lisäksi myös pallot, 
aloituslipukkeet, lisenssit ja kaikki muut tilpehöörit. 
 
– Nyt ei jätetä mitään sattuman varaan, Letkuksi ristitty keskiseisoja touhotti. 
 
Muut hymyilivät vaivihkaa. Kaikkihan sen tietävät, että pallopussien sun muiden kantaminen on 
hanttihommaa. 
 
– Ovathan kaikki pallot varmasti matkassa? Tarkistitko vielä aamulla ilmanpaineet? toinen 
keskiseisoja Marko Pepsi-Pajunen varmisti. 
 
Lehtelä järjesti vielä matkaan pälkäneläisen tuomarisuuruuden Pekka Ikosen. Hän sai vastuulleen 
otteluvalmentajan tehtävät. 
 
Ikoseen turvauduttiin vanhasta muistista. Muutama vuosi sitten hän johti joukkueen kolmossarjaan, 
kun ykköspassari Petri Hildén joutui jäämään pois nousuturnauksesta lyötyään kirveellä omaan 
jalkaansa. 
 
Muut pelaajat epäilevät edelleen, että Hildén teki tämän hermostuksissaan. Luopioisten legenda on 
kiistänyt tämän useaan otteeseen. 
 
– Kyllähän minäkin pystyisin johtamaan joukkoja, mutta kun meikäläistä tarvitaan kentällä, Letku-
Lehtelä selitti medialle. 
 
Vastaus oli aivan toinen, kun sama kysymys esitettiin Ikoselle. 
 
– Eihän Letku tiedä mitään edes pelipaikoista. Muista lajin hienouksista puhumattakaan, Ikonen 
kommentoi. 
 
Lehtelä oli täynnä tarmoa Lietohallin pukukopissa Luja-Lukon valmistautuessa ensimmäiseen 
kamppailuunsa Varissuon Urheilijoita vastaan. 
 
– Pojat, muistakaa olla hereillä alusta lähtien. Älkää unohtako missään vaiheessa seiskapaikan 
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puolustusta. Sinne tulee paljon palloja, Lehtelä vaahtosi. 
 
– Seiskapaikka on Letkulle sopivin ruutu, Ikonen letkautti ja viittasi seinustalla olleeseen 
vaihtopenkkiin. 
 
Lukko oli aamuottelussa juuri niin terävä kuin Herra Lehtelä oli toivonutkin. Varissuon Urheilijat 
kaatui vaivattomasti. Aluesarjan mestaruus alkoi jo häämöttää. 
 
– Pojat, mitä sanoinkaan. Alku on tärkeä. Kun muistatte heittää vielä kuperkeikan jokaisen 
torjuntapisteen jälkeen, tarjoan päivän päätteeksi kaikille huurteiset. Tarkennan – kaikille 
täysikäisille, Letku innostui. 
 
Lehtelä on tätä nykyä erittäin tarkka joukkueen maineesta. Hän on saanut tästä kiitosta jopa 
Pälkäneen puulaakivuoroilla. Tosin äänensävyihin on jäänyt paljon tulkinnanvaraa. 
 
Ikonen huomasi Luja-Lukon pelissä paljon ongelmia jo avausottelussa voitosta huolimatta. Pahat 
aavistukset toteutuivat välieräkamppailussa jotakin – anteeksi vaan – Nalle Volleyta vastaan. 
Pehmolentisporukka näytti pälkäneläisille kaapin paikan. 
 
Kun Luja-Lukko hävisi vielä perään arkkiviholliselleen Lempäälän Kisalle, Lietohallista poistui 
pettyneitä miehiä. 
 
– Piru soikoon. Huippukunto meni ohi, kun tätä turnausta piti odottaa kuukausi, Lehtelä manasi. 
 
Pälkäneläiset olisivat voineet selitellä runkopelaajien poissaoloilla, mutta siihen ei sortunut kukaan. 
 
– Yksi Hyper-Mattila sinne tänne. Tämä on joukkuepeli. Parhaat ovat aina paikalla, Letku letkautti. 
 
Näin Luja-Lukon sijoitukseksi jäi se pirullisin – eli neljäs tila. 
 
– Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia seikkailuja. Nälkää jäi pirusti – ja janoa vielä enemmän. 
 
Turha kai mainita, ettei Lehtelä ollut ratin takana enää paluumatkalla. 

Pyrinnön kerma kävi Gardenissa 

12.2. Luja-Lukko-HSV  3–1 (25–23, 25–16, 23–25, 25–19) 
 
Luja-Lukon aluesarjajoukkue sai poikkeuksellisen arvovaltaisia katsojia kauden viimeiseen 
kotiotteluunsa. 
 
Tampereen Pyrinnön toiminnanjohtaja Jarmo Hakanen ja koripalloliigassa loistaneen joukkueen 
valmentaja Ismo Niemi saapuivat lupauksensa mukaisesti maineikkaaseen Paelkaene Gardeniin. 
 
Luja-Lukon valmentaja Petri Hildén oli luvannut juhlistaa vierailua johtamalla joukkueen peliä 
pikkutakki päällä. 
 
Mutta kuinka ollakaan: Hildénille meni pupu pöksyyn. 
 
Hän jakoi ohjeitansa halvannäköisessä T-paidassa. 
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– Luulin, etteivät Hakanen ja Niemi pääse peliin, Hildén väitti. 
 
– Selittelyn makua. Taisit vetää puihin koko homman, Luja-Lukon lentopallojaoston puheenjohtaja 
Kimmo Letku-Lehtelä kuittasi. 
 
Vastuulliseen tehtävään valittu Letku-Lehtelä on nostanut profiiliansa selkeästi kauden mittaan. 
Hän antaa mielellään räväköitä lausuntoja lehdistölle ja nauttii ilmiselvästi mediahuomiosta. 
 
Joukkuekaverit höristelivät korviansa, kun Letku-Lehtelä esittäytyi yksissä treeneissä 
Lentopalloliiton puheenjohtajana. 
 
Ilmeisesti keskiseisoja ei tiedä, mikä ero liiton puheenjohtajalla ja Luja-Lukon lentopallojaoston 
nokkamiehellä on. 
 
Tai sitten valta on kihahtanut hattuun. 
 
Pyrinnön voimakaksikko ei nähnyt mitään suurta spektaakkelia. 
 
Tähän oli kaksi painavaa syytä: HSV antautui ilman isompaa vastarintaa – ja toisaalta Luopioisten 
äänekäs kannattajajoukko puuttui syystä tai toisesta paikalta. 
 
Lehtereillä kaivattiin kuumeisesti taksikeisari Hannu Lehtelän johtamaa ryhmää. Se poppoo on 
huutanut monet vastustajat sekaisin. 
 
Hildén haluaa viritellä yhteistyötä Pyrinnön koripallojoukkueen kanssa. Samalla hän toivoo, että 
Pälkäneelle saataisiin houkuteltua joku tummaihoinen kassamagneetti. 
 
Lehtereillä olisi tunkua, kun sekä keski-ikäiset että nuoret naiset ryntäisivät paikalle. 
 
Hildén kävi perjantaisen pelin jälkeen perusteellisia keskusteluja Niemen kanssa. Asiaa puitiin 
pikkutunneille asti. 
 
Niemi on tuttu kaveri myös Pälkäneen koripalloväelle. Hän ohjasi takavuosina paikallista miesten 
joukkuetta. Sen jälkeen tie vei isompiin ympyröihin. Kenties Niemi pääsee juhlimaan keväällä 
Suomen mestaruutta. 
 
Mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa, niihin kemuihin ilmestyy myös Hildén. Olisiko pikkutakki 
silloin päällä? 
 
Luja-Lukko veti hienon runkosarjan. Tiliä tahrasi vain yksi tappio – ja sekin tuli vasta tiukan 
taistelun jälkeen lohkon tähtisikermää Lempäälän Kisaa vastaan. 
 
Aluesarjakausi huipentuu maaliskuun lopun lopputurnaukseen. 
 
Luja-Lukko olisi saanut finaalit järjestettäväkseen, mutta manageri Jari Perkiö joutui kieltäytymään 
tarjouksesta kohteliaasti Pälkäneen onnettoman salitilanteen takia. 
 
Gardenin tunnelma hakee vertaansa, mutta ahtaat tilat asettavat valtavat rajoitteet. Lopputurnaus 
venyisi kolmen päivän mittaiseksi, jos pelattaisiin vain yhdellä kentällä. 
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Toki vierasjoukkueet voisivat yöpyä Aapiskukossa ja viettää illat Kostian Kievarin viihtyisässä 
ilmapiirissä, mutta tämä aiheuttaisi varmasti sanomista monessa perheessä. 
 
Sen jälkeen kotiin pitäisi palata kauniin kukkakimpun kanssa. Sekin saattaisi lentää nurkkaan. 

Sokka Isku-Veikkojen treeneihin 
 
Luja-Lukon ykköstähti Ville Hyper-Mattila oli kuin puulla päähän lyöty kuultuaan helmikuun 
lentopallopommista. 
 
Huutijärven Ihmemies ei voinut käsittää, miten vasta 17-vuotias Joni Sokka on ajanut hänen 
ohitseen. 
 
Mutta niin se vain on – Sokka pääsee testaamaan tällä viikolla taitonsa Valkeakosken Isku-
Veikkojen liigajoukkueen harjoituksissa. 
 
Kyllä: Joni Markkulan, Matti Ollikaisen ja muiden huippumiesten kanssa. 
 
– Sokkahan on vasta poikanen pelimiesten rinnalla, Mattila heitti. 
 
Mattila on kärkkynyt koko uransa pelipaikkaa huippuseuroista. Muutama vuosi sitten semmoinen 
vihdoin löytyi, kun pelaajapulaan ajautunut Luja-Lukon aluesarjajoukkue kelpuutti itsevarman 
laiturin Paelkaene Gardeniin. 
 
– Olisit ylpeä tästä kunniasta. Tänne ei ole kelpuutettu ihan jokaista puulaakipalloilijaa, Luja-Lukon 
lentopallopomo Kimmo Letku-Lehtelä muistutti. 
 
Sokan pää taisi mennä hiukan sekaisin yllättävästä mahdollisuudesta. Hän oli kuin muissa 
maailmoissa perjantaisessa Rientola-ottelussa, vaikka vastus ei ollut kummoinen. 
 
Luja-Lukko niitti mainetta jo syyskaudella, kun pälkäneläisten harjoituksissa viihtyvä Pasi 
Heinonen sai kutsun Isku-Veikkojen miehistöön. 
 
Heinonen nousi jopa liigaottelun kokoonpanoon. Vähältä piti, ettei häntä komennettu kentälle 
valkeakoskelaisten käydessä Savonlinnassa Saimaa Volleyn vieraana. 
 
– Olen viihtynyt Pälkäneellä aina erinomaisesti. Siellä on tosi mukavaa porukkaa, Heinonen kehui. 
 
Luja-Lukon manageri Jari Perkiö on tehnyt jo loppu-uran kattavan esisopimuksen Heinosen kanssa. 
Heinonen on luvannut pelata Pälkäneellä heti sen jälkeen, kun hän on kokeillut rajansa ylemmillä 
tasoilla. 
 
Nyt muidenkin Luja-Lukon pelaajien kannattaa pitää kännykkänsä auki läpi vuorokauden. Mistä 
sen tietää, vaikka seuraava soitto tulisi Jorma Kotaselle tai Asko Niemelle. 
 
Tuskin sentään Letku-Lehtelälle. Niin huonosti minkään joukkueen asiat eivät voi olla. 

Kotanen pääsi vihdoin kapteeniksi 
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12.2. Luja-Lukko-Rientola  3–1 (25–14, 25–13, 23–25, 25–14) 
 
Pälkäneläisen lentopallon Grand Old Man Jorma Kotanen antoi erikoishaastattelun Luja-Lukon 
nettisivustolle ja valtakunnalliselle hotsportille heti perjantaisen juhlaottelunsa jälkeen. 
 
Kotanen, 56, teki historiaa pelaamalla sarjaottelun jo kuudennella (!) vuosikymmenellä. 
Ottelupaikaksi valittiin luonnollisesti legendaarinen Paelkaene Garden. Juhlavastustajana oli 
maineikkaan Tero Viitasen kasvattajaseura Rientola. 
 
Ja päälle tulivat luonnollisesti Kostian Kievarin maistuvat jälkilöylyt. 
 
Mister Kotanen, minkälainen maku juhlaottelusta jäi? 
 
– Tietenkin helkkarin hyvä. Ottelu oli hieno huomionosoitus joukkueen puolelta. Ja saamani 
pelipaita oli tosi komea. 
 
Oliko perhosia vatsanpohjassa? 
 
– Ehkä vähän ennen peliä, mutta ne hävisivät nopeasti. Sen jälkeen ottelu oli ottelu muiden 
joukossa. Paska juttu, että hävisimme yhden erän. 
 
Miten koit valinnan kapteeniksi? 
 
– Se tuli ihan puskista. Täytenä yllätyksenä. En ole ollut koskaan aiemmin joukkueen kapteenina. 
Tuntui hienolta, kun tämä tapahtui vielä Pälkäneellä. 
 
Vieläkö muistat ensimmäisen sarjaottelusi? 
 
– En ikävä kyllä. Se oli piirin B-sarjaa joskus vuoden 1969 lopulla, kun nousin 16-vuotiaana Lukon 
porukkaan. 
 
Mikä on ikimuistoisin sarjapelisi? 
 
– Se, kun noustiin kolmossarjaan joskus 2000-luvun alussa. Ratkaiseva turnaus pelattiin Forssassa. 
Jouduimme lähtemään sinne varamiehisellä kokoonpanolla, kun Hilpee (Petri Hildén) veti kirveellä 
polveensa ja Perkiön Jari sairastui. 
 
– Saimme houkuteltua Ikosen Pekan passariksi. Hän ei ollut pelannut porukassa koko kaudella. 
Ikonen sanoi jo mennessä, ettei hän heitä yhtään pateria koko päivänä. Melkein kaikki passit tulivat 
minulle ja Jussilan Markolle. 
 
Onko jokin tappio jäänyt harmittamaan erityisesti? 
 
– Yhdellä kaudella hävisimme vain kaksi ottelua – molemmat Lempäälän Kisalle. Emmekä 
nousseet, vaikka treenasimme tiiviisti. Kävimme hyppimässä pururadalla ja vedimme tiukkoja 
harjoituksia ala-asteella läpi kesän. Välillä viisikin kertaa viikossa. 
 
Kuka Pälkäneellä pelannut kaveri on tehnyt sinuun suurimman vaikutuksen? 
 
– Jussilan Marko ilman muuta. Marko on Pälkäneen paras pelaaja kautta aikojen. Hän pystyisi 
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pelaamaan vielä tänä päivänäkin ties kuinka korkealla tasolla. 
 
Ketä kelpuutat itsesi ohella oman aikasi Pälkäne All Starsiin? 
 
– Jaaha. Linjaan valinnat niin, etten ota mukaan vain kauden tai pari pelanneita kavereita. Kuten 
(Tomi) Vikströmiä. 
 
– Passariksi ilman muuta Hilpee (Petri Hildén), keskitorjujiksi Viitasen Pekka ja Heleniuksen 
Teppo, hakkuriksi Jussila ja toiseksi vastaanottajaksi Perkiön Jari. Nostimme Perkiön kanssa 
kaksistaan reilut kymmenen vuotta. 
 
Missä iässä olit parhaimmillasi? 
 
– Kun lähdin Kangasalle 34-vuotiaana. Minun piti mennä ikämiehiin, mutta olinkin yht’äkkiä 
kakkossarjaporukassa. 
 
Mitä haet vielä lentopallosta? 
 
– Olen voittanut SM-mitalin jo 35-, 40-, 45- ja 55-vuotiaiden sarjassa. Haluan mitalin vielä 
kuusivitosista. 
 
Miten pitkään aiot pelata? 
 
– Siihen asti, että yksi kymmen tulee täyteen vielä. Jos vaan paikat pysyvät kunnossa. 
 
Kiitos haastattelusta, Mister Kotanen! 

Kotasella suuri juhlailta 
 
30.1. Luja-Lukko-Luolajan Kajastus 3–0 (25–14, 25–19, 25–21) 
 
Pälkäneläisen lentopallon Grand Old Manilla Jorma Kotasella on perjantaina suuri juhlailta. 
 
Kotanen tekee historiaa pelaamalla sarjaottelun jo kuudennella (!) vuosikymmenellä. Uskomaton 
jakso alkoi 1960-luvun lopulla tehokkaan laitamiehen noustua Lukon edustusjoukkueeseen. 
 
Kotasella on nyt mittarissa 56 vuotta, mutta pallo saa edelleen kovaa kyytiä. 
 
Pälkäneläispelaajista voidaan nostaa samaan kategoriaan vain vasurilegenda Urpo Sevon. 
 
Viime kaudella joukkuekaverit ehtivät jo huolestua, kun Kotaselle tuli 200 grammaa lisää painoa 
joulun aikoihin. Mutta ei hätää: liikagrammat hävisivät samantien kimmoisan laitamiehen kehosta. 
 
Tiettävästi Kotanen on ainoa pelaaja, jonka ei tarvitse pakata koskaan pelikassiansa. Vaimo tekee 
sen aina hänen puolestaan. 
 
Muutama viikko sitten Kotanen oli kiukuissaan pukukopissa, kun kassista ei löytynyt pyyhettä. 
 
– Pitää nuhdella emäntä kotona, hän heitti. 
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Muut ovat seuranneet Kotasen huolenpitoa kateellisina. Kimmo Letku-Lehtelän varusteet ovat 
välillä pesemättä parikin viikkoa. 
 
Kotasen vaimo on ollut aina erittäin huomaavainen lentopallon suhteen. Taannoin hän huomasi 
miehensä pyörivän kärsimättömästi sairaalassa pian synnytyksen jälkeen. 
 
– Lähde vaan pelaamaan, kun mielesi tekee kuitenkin, vaimo tuumi. 
 
Takavuosina Kotanen tuli sallille ainakin vartti ennen salivuoron alkua ja pani verkon valmiiksi. 
Nykyään hän jättää virittämisen suosiolla nuoremmille. 
 
– Pojat, teidän on korkea aika oppia tämäkin homma, Mister Lentopallo heittää usein. 
 
Suurinta osaa Luja-Lukon pelaajista ei oltu suunniteltukaan vielä, kun Kotanen takoi jo palloa 
parkettiin. Hän pelasi ensimmäisen sarjaottelunsa yli 20 vuotta aiemmin kuin joukkueen kuopukset 
Sokka ja Krister Hentilä syntyivät. 
 
Niinpä nyt jos koskaan jokaisen lentopalloihmisen kannattaa suunnata kulkunsa Paelkaene 
Gardeniin ja todistaa paikan päällä nostalginen hetki. 
 
Luvassa on paljon hienompi ilta kuin viime perjantaina. Luja-Lukon ja Luolajan Kajastuksen 
välinen kamppailu ei noussut lentopalloklassikoiden joukkoon. 
 
– Täällä on nähty paljon tunteikkaampiakin pelejä, päätuomari Kimmo Aarnio tokaisi osuvasti. 
 
Gardenissa ei syntynyt missään vaiheessa takavuosilta tuttua perjantai-illan huumaa, koska Kajastus 
ei pystynyt panemaan tippaakaan hanttiin varamiehiselle pälkäneläisjoukkueelle. 
 
Kokoonpanoon löytyi hädin tuskin kuusi pelaajaa. Näiden joukossa oli vain yksi vastaanottaja, 
mutta sekään ei haitannut Luja-Lukkoa ratkaisevasti. Kaikki paikat hallitseva Petteri Fonsén hoiti 
nostajan tontin moitteitta kulmikkaasta tyylistään huolimatta. 
 
Olisi luullut, ettei valmentaja Petri Hildén pysty sähläämään kuuden kaverin kanssa. 
 
Mutta kuinka ollakaan: Hildén laati väärän aloitusjärjestyksen toiseen erään. Hän vaihtoi 
huomaamattaan Joni Sokan ja Marko Pajusen paikat, mutta Luja-Lukko selviytyi nukahduksesta 
pelkällä säikähdyksellä. 
 
– Eikö sinun aikanasi koulussa opetettu numeroita, kapteeniksi ylennetty Letku-Lehtelä heitti. 
 
Gardenin katsomoon saapunut yleisö huokaisi pettymyksestä jo tullessaan, koska Ville Hyper-
Mattilaa ei näkynyt missään. Kylillä kohistiin koko edeltävä viikko Huutijärven Ihmemiehestä. 
Lempäälästä kantautuneiden raporttien mukaan hän on hurjemmassa vireessä kuin koskaan. 
 
– Harmi, kun Mattila ei ollut paikalla. Olisi nähnyt vierestä, kuinka hyppysyöttö vedetään 
eräpallotilanteessa, kauden löytö Joni Sokka lohkaisi. 
 
Sokka veti avauserän ratkaisupallon ässänä kenttään. 
 
Kai muistatte vielä, kuinka Mattilalle kävi viime kauden ratkaisukamppailussa Lempäälän Kisaa 
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vastaan. 
 
– Kaikkihan sen muistavat. Lapsellinen pörriäinen osui hädin tuskin verkon alareunaan, Lehtelä 
kertasi. 
 
Kaikessa onnistunut Jarmo Sokka nousi illan ykköshahmoksi. Hänen onnistumisprosenttinsa nousi 
180:n tuntumaan. Vastaavia lukemia on nähty vain Kotaselta. 
 
Niinpä Sokka sai pelin jälkeen parhaan pelaajan palkinnon. 
 
Totta puhuen ilmaiset oluet oli varattu Kajastuksen ykköselle, mutta hämeenlinnalaisjoukkue lähti 
suoraan kotiin seuraavan aamun Kisa-pelin takia. Älkää kertoko tästä Sokalle. 

Keskiseisojat kadoksissa 
 
30.1. Lempäälän Kisa-Luja-Lukko  2–3 (29–27, 16–25, 20–25, 25–11, 8–15) 
 
Luja-Lukon lentopallojaoston johto odottaa kauhuissaan tulevan kevään sopimusneuvotteluja. 
Nykymenolla maineikas pälkäneläisjoukkue joutuu pestaamaan ensi kaudeksi vähintään seitsemän 
keskiseisojaa, jotta jokaiseen otteluun saadaan täysi kokoonpano. 
 
Vielä syksyllä pelättiin, että keskiseisojia pyörii liikaa jaloissa. Välillä kaikki eivät tahtoneet mahtua 
istumaan Paelkaene Gardenin tunnelmalliseen pukukoppiin. 
 
Mutta kuinka ollakaan, kun päästiin tammikuulle ja piti lähteä aluesarjan huipennukseen lohkon 
superjoukkuetta Lempäälän Kisaa vastaan. 
 
Keskiseisojat luikkivat joukolla pakoon välttääkseen Hakkarin hornankattilan. Kostian Kievarin 
liepeillä liikkuneiden huhujen mukaan matkat oli lyöty lukkoon heti pelipäivän varmistuttua. 
 
Ja pitihän se arvata, että hämäristä reissuistaan tunnettu Kimmo Letku-Lehtelä vei tämänkin 
kilpailun nimiinsä. Lehtelä karkasi varmuuden vuoksi Tallinnaan asti. 
 
Omien sanojensa mukaan hän halusi palata normaaliin rytmiin piinallisen kotiviikonlopun jälkeen. 
Siihen mahtui vain yksi piipahdus Ankkuribaarissa. 
 
Pekka Viitanen, Asko Niemi ja Marko Pajunen seurasivat Lehtelän esimerkkiä. He vetosivat 
vaivoihin ja työkiireisiin. Luotettavien lähteiden mukaan todellinen syy löytyi kovasta kotikurista. 
Kolmikko on tossun alla enemmän tai vähemmän. Yleensä enemmän. 
 
Saarikylien Sulttaanina tunnetulta Niemeltä kysyttiin kerran, eikö Haaremin Herralla ole kotona 
sananvaltaa ollenkaan. Iso-A rykäisi pari kertaa ja antoi ympäripyöreämmän vastauksen kuin 
yksikään diplomaatti. 
 
Tämä herätti joukkuekavereissa yleistä hilpeyttä. Letku-Lehtelä keksi heti, että Niemessä olisi 
ainesta Pälkäneen kunnallispolitiikkaan. 
 
– Voimme taata Ison A:n pääsyn valtuustoon, kun kaikki sarja- ja puulaakipelaajat äänestävät häntä, 
Lehtelä innostui. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Neljän keskiseisojan poissaolosta huolimatta Luja-Lukon laajasta materiaalista löytyi vielä yksi 
sentteri – Petteri Fonsén. Toinen tontti täytettiin joka paikkaan sopivalla Jarmo Sokalla. 
Takataskuun jäi vielä ikinuori Jorma Kotanen. 
 
Sokka palkittiin hienolla tavalla ahkeruudestaan. Hän on käynyt treeneissä tiiviisti koko talven ja 
junaillut Luja-Lukolle uusia pelipaitoja lehtelämäistä vauhtia. 
 
Jos kaikki menee oikein hyvin, Luja-Lukko esiintyy näyttävässä asussa jo kauden 
päätössaunaillassa tai viimeistään tulevan kauden joukkue-esittelyssä. 
 
Sinne kutsutaan valtakunnan merkittävimmät lentopallomediat Hotsportista, Tulosruudusta ja 
Hesarista lähtien. 
 
Julkisuudesta nauttiva Ville Hyper-Mattila on kysellyt jo useaan otteeseen tilaisuuden ajankohtaa. 
Hän haluaa päästä ilman muuta paikalle ja on tarvittaessa valmis antamaan erikoishaastatteluja. 
 
Hyper-Mattila oli elementissään maukkaan Kisa-voiton jälkeen. Hän patsasteli lempääläläisessä 
Villihanhessa Euroopan omistajan elkein ja halusi käväistä myös Kangasalan kulttipaikassa 
Myrskyluodossa. 
 
– Olisi kiva vaihtaa muutama sana Kimi Räikkösen kanssa. Kais tiedätte – kaksi kuuluisuutta 
kohtaisi, Mattila innostui. 
 
– Räikkösestä oli tänään sivukaupalla tarinaa iltapäivälehdessä, mutta sinusta ei ollut riviäkään, 
Kotanen hämmästeli. 
 
– Katsos, kun panin puhelimen kiinni edellisiltana, jotta sain viettää rauhallista perhe-elämää, 
Mattila selitti. 
 
– En nähnyt Hakkarissakaan yhtään kuvaajaa enkä toimittajaa, Kotanen heitti. 
 
Mattila luopui suosiolla väittelystä ja kävi tilaamassa seuraavan huurteisen. 
 
– Kuulkaas pojat, nyt otetaan kaikki ilo irti, Mattila riehaantuu. 
 
– Soo soo, Ville. Viemme sinut kohta kiltisti kotiin, jotta pääset seuraavallekin pelireissulle. 
Syksyllä yksi keikka taisi venyä liian pitkäksi, kun sinua ei näkynyt moneen viikkoon Gardenissa, 
valmentaja Petri Hildén tokaisi. 
 
– Oli hirveästi kaikennäköistä menoa, Mattila kuittasi. 
 
Hildén yrittää pitää nyt Mattilan aisoissa, jotta itsevarma laitamies saadaan mukaan aluesarjan 
mestaruusturnaukseen. Luja-Lukko on varmistanut jo paikkansa lohkon kärkikaksikossa ja pääsee 
taistelemaan keväällä komeasta voittopokaalista. 
 
– Kai lopputurnauksessa jaetaan myös parhaan pelaajan palkinto, Mattila uteli. 

Älä hyvä mies sormilla... 
 
13.1.  Kalevan Lentopallo-Luja-Lukko  0–3 (18–25, 20–25, 27–29) 
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Harmi, ettei Pälkäneen puulaakikenttien väriläiskä Pauli Lehto ollut seuraamassa Luja-Lukon ja 
Kalevan Lentopallon välistä aluesarjaottelua. 
 
Helppo päätellä, mitä sanavalmis Lehto olisi huutanut kolmannen erän ratkaisupallon jälkeen. 
 
– Älä hyvä mies sormilla, Lehto olisi päästellyt kuuluvalla äänellä. 
 
KaLen saranasormi olisi muistanut tämän kommentin lopun ikänsä. Kaverin nimi jääköön 
mainitsematta, ettei hänen tarvitse kuunnella koko Pirkanmaan irvailuja. Vaikka ne olisivat täysin 
aiheellisia... 
 
Näin se meni. Kiihkeästi voittoa janonnut KaLe ehti tuhrata jo pari eräpalloa, kun maineikas 
pälkäneläisjoukkue sai tilaisuutensa. Joni Sokka piti syöttönsä ruudussa kylmänviileästi. 
 
Sen sijaan KaLen vastaanottaja vapisi kuin haavan lehti. Niinpä pallo meni masentavasti sormien 
läpi. 
 
Tamperelaisnostajan olisi pitänyt käydä Pälkäneellä seuraamassa Lehtoa ja ottaa opikseen. 
 
Lehdon nostosta kuului tyynellä ilmalla rapsahdus Pälkäneveden toiselle puolelle asti, mutta sormet 
eivät antaneet koskaan periksi. 
 
Kun Lehto kosketti palloa yläkautta, tiettävästi tutut tuomarit sulkivat aina korvansa. Näin ei 
tarvinnut viheltää noloa käsittelyvirhettä. 
 
Pälkäneen puulaakisarja menetti paljon, kun Lehto jäi sivuun. Hän ei ole suostunut sanomaan 
todellista syytä kenellekään, mutta Kostian Kievarin ympäristössä puhutaan yleisesti kotiarestista. 
 
Tiettävästi Lehto poikkesi muutaman kerran Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä ilman emännän 
lupaa. Se olisi pitänyt anoa jo kuukautta aiemmin. 
 
Puulaakipoppoo toivoo Lehdon palaavan ala-asteen suunsoittoiltamiin viimeistään ensi syksynä. 
 
Sokka melkein loukkaantui, kun ratkaisupiste kuitattiin KaLen nostajan tumpulointina. 
 
Luja-Lukon kuopus ehti jo elvistellä kavereilleen, ettei sitä syöttöä olisi nostanut kukaan. 
 
Lentopallojaoston puheenjohtajan Kimmo Letku-Lehtelän piti puuttua taas kerran asiaan. 
 
– Kuules nyt poika. Pane painava kivi kumpaankin etutaskuun, ettet rupea leijailemaan. Tässä 
porukassa ei ole tapana kerskailla omilla taidoilla, Lehtelä ojensi. 
 
– No, kerskaileehan Superhyper-Mattilakin joka välissä, Sokka sopersi. 
 
– Sen kaverin jutut kannattaa jättää omaan arvoonsa. Mies puhuu kuin maailmanmestari, mutta 
taidot riittävät hädin tuskin aluesarjaan, Lehtelä muistutti. 
 
Lehtelän arvovalta on kasvanut vähitellen iän karttuessa. Hän on ohittanut jo kolmenkympin 
rajapyykin ja lähestyy kovaa vauhtia ikämiespelejä. 
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– Pääset pappasarjaan jo neljän vuoden päästä, valmentajalegenda Petri Hildén heitti. 
 
– Mieti sitä, kun pyörit viikonloppuisin pikkutyttöjen perässä. Olisi jo korkea aika jättää lasten 
paikat ja siirtyä Seurahuoneelle, Mäyrävuoren Miljkovic Pentti Nieminen muistutti. 
 
Maineikkaan pälkäneläisjoukkueen ykköstykiksi noussut Krister Hentilä vietti tuplajuhlia. 
 
Supervasuri nautti sydämensä kyllyydestä KaLen kurittamisesta ja pääsi huipentamaan 
syntymäpäiväiltansa ensimmäisellä laillisella lonkerolla. Tämä ilahdutti varsinkin Isoa-Askoa. 
Saarikylien Sulttaani viittaa kintaalla oluen ystäville. 
 
Hentilä täytti 18 vuotta ja pääsi näin ikänsäkin puolesta aikamiesten joukkoon. Pelitaidoiltaan hän 
täytti nämä mitat jo aiemmin. 
 
Pallo lähtee lyöntikädestä niin hurjalla voimalla, että Luja-Lukon nestoria Jorma Kotasta hirvitti 
vaihtopenkillä. 
 
– Yksi isku osui vastustajaa suoraan rintaan. Olin varma, että kaveri jää siihen paikkaan, Kotanen 
päivitteli. 
 
Kotanen kävi onnittelemassa Hentilää kamppailun jälkeen. 
 
– Sinähän paukutat palloa melkein yhtä hurjalla voimalla kuin meikäläinen parhaina vuosina, 
Kotanen innostui. 
 
Muut pohdiskelivat, osuivatko huippuhetket 1970-, 1980- vai 1990-luvulle. 

8.1. Luja-Lukko-Lempäälän Jyry  3–0 (25–20, 25–15, 25–14) 
 
Perjantai-iltana se vihdoin tapahtui: Luja-Lukon kohupelaaja Ville Mattila palasi aluesarjakentille 
lähes vuoden mittaisen kotiarestin jälkeen. 
 
Superhyper-Mattila kävi tänä aikana muutaman kerran keskiviikon treeneissä, mutta perjantain peli-
illat olivat ehdottomassa pannassa. 
 
Huutijärven Ihmemies yritti keksiä jatkuville poissaoloilleen toinen toistaan ihmeellisempiä 
selityksiä, mutta joukkuekaverit sivuuttivat nämä olankohtauksilla. 
 
– Runojen sepittäminen on turhaa tässä porukassa, lentopallojaoston puheenjohtaja Kimmo Letku-
Lehtelä jyrähti. 
 
Menneet ovat menneitä. Mattila toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi maineikkaan joukkueen 
kokoonpanoon. 
 
– Sinusta on varmasti paljon iloa, kunhan et sorru enää vastaavaan emämunaukseen kuin viime 
kaudella, Lehtelä muistutti. 
 
– Ai tarkoitatko sitä, kun syötin kerran hurjan hypärin verkkoon? Mattila kysäisi. 
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– Vai hurjan? Se oli lapsellinen pörriäinen. Ja saanen huomauttaa, että pallo osui hädin tuskin 
alanauhaan, Lehtelä oikaisi. 
 
– Sattuuhan näitä joskus pelimiehillekin, Mattila kuittasi. 
 
Mattila asteli perjantaina Paelkaene Gardeniin vielä itsevarmemmin – jos mahdollista – askelin kuin 
aiemmin. Muut ihmettelivät, miksi mies ilmestyi pukukopiin jo reilua tuntia ennen Jyry-kamppailun 
alkua. 
 
– Pitää olla valmiina, jos Tulosruutu tulee tekemään pätkän paluustani. Kai ne tämänkin 
noteeraavat, kun pyörivät Janne Ahosenkin perässä. Mäkihyppy on sentään pieni laji lentopalloon 
verrattuna, Mattila päästeli. 
 
Niinpä aluesarjan ykköshahmo oli selvästi harmissaan, kun kameraryhmä ei ilmestynyt paikalle 
koko illan aikana. Hän ei pystynyt peittämään pettymystään. 
 
– Pitäisiköhän jäädä odottelemaan vielä hetkeksi, jos tv-ryhmä kuvitteli pelin kestävän neljä erää, 
Mattila pähkäili. 
 
– Mene vaan suoraan kotiin, ettei tule sanomista, Lehtelä kuittasi. 
 
Lämmittelyn aikana Mattila käväisi vaivihkaa Luja-Lukon passarin Tambert Kruusimaan juttusilla. 
 
– Muista heittää passi tänne, kun on vähänkin tiukempi paikka ja tärkeämpi pallo. Tiedäthän sinä 
tämän porukan. Juniorit ovat vielä vihreitä näihin karkeloihin – ja konkareilla menee herkästi pupu 
pöksyyn, Mattila perusteli. 
 
Mattila ei tiennyt, että valmentaja Petri Hildén oli antanut omat ohjeensa Kruusimaalle jo aiemmin. 
 
– Älä välitä tipan vertaa, vaikka Mattila tulee uhoamaan. Kuormita reippaasti nuorisokaartia. Niin 
kuin tähänkin asti, Hildén opasti. 
 
Niinpä Kruusimaa ruokki jatkuvasti Luja-Lukon suurlupauksia Krister Hentilää ja Joni Sokkaa. 
Kaksikko onnistui taas erinomaisesti. Etenkin Sokka oli huippuvireessä. 
 
Mattila sai olla kentällä täydet kolme erää, mutta hänelle jäi passeista vain rippeet. 
 
– Ei ollut tarvetta ottaa isompaa roolia, kun muualtakin kuoli. Kerrankin, Mattila summasi. 
 
Superhyper-pommittaja hämmästeli, kun ottelun jälkeen ei jaettu parhaan pelaajan palkintoa niin 
kuin Luja-Lukon kamppailuissa on totuttu. 
 
Sama käytäntö on voimassa edelleen, mutta tällä kertaa Kostian Kievarin janojuomat voidaan antaa 
vasta ensi kesänä. Kun illan ykköstähti Sokka täyttää 18 vuotta. 
 
Tätä ei kerrottu Mattilalle. 
 
B-junioreista koostuva Jyryn joukkue on täynnä lupaavia poikia. Muutamista lempääläläisistä 
kuullaan vielä. 
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Sen sijaan heidän taustajoukoillansa on itsetutkiskelun paikka. Kannattajat eivät suostuneet 
antamaan 11-vuotiaalle pojalle Paelkaene Gardeniin perittävää kahden euron pääsymaksua. 
 
Tähän asti tämän summan ovat pulittaneet kaikki paikalla käyneet katsojat toimittajista lähtien. 
 
Kioskinpitäjälle jäi ymmärrettävästi paha mieli. 

Hildén jätti tähdet kotiin 
 
7.12. HSV-Luja-Lukko  0–3 (13–25, 14–25, 19–25) 
 
Maineikasta Luja-Lukkoa luotsaava Petri Hildén oli maanantaina valmentajauransa tiukimmassa 
paikassa pohtiessaan pälkäneläisten kokoonpanoa odotettuun HSV-kamppailuun. 
 
Hildén (huomatkaa heittomerkin suunta) kuuli päivän mittaan, että SM-liigan tyveen juuttunut Isku-
Veikot harjoittelee samaan aikaan väliverhon toisella puolella. 
 
Myöhemmin iltapäivällä Hildén sai tietää, että valkeakoskelaisjoukkueen johto tulee tarkkailemaan 
Luja-Lukon pelaajia värväysmielessä. 
 
Niinpä Hildén pähkäili usean tunnin ajan, mitä pitäisi tehdä. 
 
Lopulta takavuosien passarilegenda päätyi radikaaliin ratkaisuun. Hän päätti jättää Luja-Lukon 
ykkösnimet kotiin varmuuden vuoksi. Hildén halusi taata joukkueen iskukyvyn aluesarjan 
ratkaisukamppailuihin. 
 
Tämä tarkoitti koti-iltaa Mäyrävuoren Miljkovicille Pentti Niemiselle, Huutijärven Supermiehelle 
Ville Mattilalle, Säälimättömälle Sähkömiehelle Pekka Viitaselle, Hämeenlinnan Hirmulle Jussi 
Järviselle ja Pohjalahden Pommittajalle Jari Perkiölle. 
 
Apian liikuntahallin lehtereillä syntyi heti kova kuhina, kun Pälkäneen kohujoukkue ilmestyi saliin. 
Tätä viisikkoa kaivattiin ilmiselvästi. 
 
Suurimman pettymyksen koki Hattulasta asti saapunut rouvaseurue, joka lähti varta vasten 
Valkeakoskelle nähdäkseen naisten keskuudessa erittäin suositun Niemisen. 
 
Casanovan tuloon oli varauduttu muutenkin, sillä liikuntahallin kaiuttimista alkoi soida kuuluisa 
Rasputin, kun pälkäneläiset astelivat pukukoppiin. 
 
Hildénillä oli poikkeuksellisen paljon sanottavaa mukana olleille pelaajille. Kaverit kuuntelivat 
korvat höröllä yksityiskohtaisia ohjeita. 
 
Kas näin: 
 
Tambert Kruusimaa: – Muista, että nimesi on tällä kertaa Tarmo Kuusinen. Tein muutoksen 
varmuuden vuoksi, koska Isku-Veikot on vaihtamassa ulkomaalaisvahvistuksiansa. Heitä palloa 
samaan tapaan kuin treeneissäkin. Silloin ei ole mitään hätää, koska passit heittelevät niin paljon. 
 
Krister Hentilä: – Käytä vain vasuria – ja mieluiten yhtä hitaasti kuin Nieminenkin. Säästetään 
oikean käden pommit kevään ratkaisupeleihin. Silloin voit vetää sydämesi kyllyydestä. 
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Joni Sokka: – Kuvittele olevasi naisten puulaakiottelussa. Tee yhtä pehmeitä ratkaisuja kuin silloin 
tekisit. Tiedät varmasti, ettei naisten mieltä kannata pahoittaa. Se kolahtaa omaan nilkkaan 
myöhemmin illalla. 
 
Petteri Fonsén: – Sinut joudutaan uhraamaan tänä iltana, koska Isku-Veikot oli urkkinut taustasi 
selville. Kuulemma Kyyjärven puhelimet ovat käyneet kuumina, kun tietoja on selvitetty. En osaa 
sanoa oikein muuta kuin sen, että älä pane nimeäsi mihinkään paperiin tällä reissulla. 
 
Kimmo Lehtelä: – Ole niin kuin aina ennenkin. Yleisö tulee väistämättä hyvälle päälle seuratessaan 
räpiköintiäsi. Ei Isku-Veikotkaan ketä tahansa huoli. 
 
Marko Pajunen: – Jos nosto jää irti, sysää passari tylysti syrjään ja näytä kuuluisa sormilyöntisi 
kaikille. Älä välitä, vaikka ropsahdus kuuluu kahvioon asti. Kovat kosketukset sallitaan nykyään. 
 
Asko Niemi: – Jos sinulla on hirveä hinku esitellä hauistasi, tee se vain katsojille. Älä säikyttele 
voimillasi vastustajia. Tiettävästi siellä on pari arkaa kaveria. He saattavat lähteä kotiin kesken illan, 
jos innostut kunnolla. 
 
Jarmo Sokka: – Verryttele siihen malliin kuin olisit avauskokoonpanon kuumin mies. Ja varaudu 
siihen, että jokaista liikettäsi seurataan illan mittaan. Varsinkin hallin ulkopuolella. 
 
Luja-Lukon pelaajat noudattivat Hildénin ohjeita esimerkillisesti ja pääsivät vihdoin eroon 2000-
luvun pahimmasta peikostaan. Tarunhohtoinen HSV kaatui ensimmäisen kerran tyrmäävän 
näytöksen jälkeen. 
 
Niinpä lehtereillä alkoi hirveä kuhina kamppailun päätyttyä. 
 
– Ovatko nämä niitä Paelkaene Gardenin miehiä? Niistä ei ole kuhistu turhaan mediassa, Kalleksi 
esittäytynyt konkari ihasteli. 
 
Illan mittaan Luja-Lukon pelaajat saivat kaksi konkreettista tarjousta. Lehtelää pyydettiin ensi 
talveksi Hauhon puulaakin C-sarjaan ja Pajusta houkuteltiin Lammin kesäsarjaan huoltajaksi. 
 
Kohutut keskiseisojat pähkäilivät asiaa koko illan. 
 
– Tämä on minun ensimmäinen tarjous kuuteen vuoteen. Edellinen tuli Sappeen Sienestäjiltä, 
Lehtelä äimisteli. 

Casanovan viikset väpättivät 
 
20.11. Rientola-Luja-Lukko  0–3 (24–26, 7–25,12–25) 
 
Luja-Lukon pelaajat ihmettelivät pari viikkoa Pentti Niemisen valtavaa intoa. 
 
Kaivannon Casanova lähti matkaan intoa puhkuen, kun pälkäneläiset vierailivat hiljattain 
Hämeenlinnassa. 
 
Totaaliseen muodonmuutokseen saatiin selitys vihdoin perjantai-iltana Luja-Lukon 
matkustaessa taksilla Rientolan vieraaksi. 
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Kyllä – todellakin taksilla suuren maailman malliin. Kyseessä oli samalla pälkäneläisten 
perinteinen pikkujoulureissu. 
 
Kun Nieminen sai vihiä näistä kekkereistä, hän ei tahtonut pysyä housuissaan. Maineikas 
vasuri oivalsi heti, että Rientolan kotisaliin mennään Tampereen lävitse. Kaupungin 
keskustassa sijaitsee taas Casanovalle monia iloja tarjonnut Seurahuone. 
 
Casanova teki ottelun alla kaikkensa, ettei valmentaja Petri Hildén pudota häntä 
kokoonpanon ulkopuolelle. Hän toivoi salaa mielessään, että Hämeenlinnan vanhainkodin 
henkilökunta olisi saanut napattua Hildénin hoitoon edes muutamaksi päiväksi. 
 
Silloin Niemiselle olisivat koittaneet kukon päivät. Hän kerskaili jo tutuilleen, että pian Luja-
Lukko pelaa hänen komennossaan. 
 
Hildén oli onnellisen tietämätön Niemisen katalista suunnitelmista ja valitsi Kangasalan 
katapultin viimeisten joukossa Rientola-peliin. Nieminen ohitti valinnoissa ylimainostetun 
Ville Hyper-Mattilan. 
 
Nieminen joutui vaikean valinnan eteen jo pelimatkalle lähtiessään. Kun Mäyrävuoreen 
muuttanut viiksivallu asteli pysäkille, siellä odotti kaksi isoa taksia. 
 
Toisessa istuivat Luja-Lukon pelimiehet. Toinen oli tilattu Mäyrävuoren rouvien 
pikkujoulumatkaa varten. Parhaisiinsa pynttäytynyt naisväki kiiruhti illanviettoon 
edustavissa hameissaan ja näyttävissä korkokengissään. 
 
Samalla Niemiseen iski suuri kiusaus. Hän olisi halunnut lähteä rouvien mukaan, mutta 
toisaalta mukana oli liikaa tuttuja. Niinpä hän tyytyi suosiolla pälkäneläisten kyytiin, mutta 
pelimies on aina pelimies. Casanova kävi tiedustelemassa, mihin rouvat mahtavat mennä. 
Seurahuoneelle – tottakai! 
 
Muut pälkäneläispelaajat katselivat kateellisena Niemisen määrätietoista toimintaa. 
 
– Ei voi kuin ihailla, Letku-Lehtelä huokaisi. 
 
– Ottakaa mallia, Nieminen hymyili. 
 
Kun Luja-Lukon taksi kaartoi pelipaikan pihaan, Nieminen piti muille lyhyen puheen. 
 
– Pojat, hoidetaan tämä homma kotiin mahdollisimman nopeasti. Eiköhän me keksitä 
loppuillaksi parempaakin tekemistä, Nieminen opasti. 
 
Sanat taisivat kiiriä kuuroille korville, sillä ottelun alku oli todella tuskainen. Ensimmäinen 
erä venyi jatkopalloille. Vähältä piti, ettei Rientola vienyt erää puulaakiotteillaan. 
 
Tahti muuttui toisessa erässä, kun Hildén heitti vaihtopenkillä kiroilleen Niemisen kentälle. 
 
Niemisen alku oli kuin elokuvista. Ensin hieno puolustus, perään näyttävä torjunta, jatkoksi 
tarkka passi ja päälle vielä napakka paterihyökkäys. 
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Mäyrävuoren Miljkovic masensi Rientolan totaalisesti. 
 
Luja-Lukko lopetti parhaan pelaajan palkinnon jakamisen viime kauden jälkeen, koska 
Hyper-Mattila kaappasi pokaalin aina pelikassiinsa itsevarmoin ottein. Myös niinä iltoina, 
kun hän kuului joukkueen heikkoihin lenkkeihin. 
 
Nyt pälkäneläiset päättivät palata vanhaan käytäntöön, mutta parhaalle annetaan pokaalin 
sijasta tuopillinen janojuomaa. Koska Hyper-Mattila ei saa enää iltalomia pelien jälkeisille 
jatkoille, muut voivat taistella rauhassa himoitusta palkinnosta. 
 
Tällä kertaa illan ykköshahmon valinta oli poikkeuksellisen helppo tehtävä. 
 
– Älkää pojat vetkutelto siellä suihkussa. Olisi muutakin tekemistä, Nieminen hoputti. 
 
Casanovan viikset alkoivat väpättää, kun taksi kaartoi lopulta Seurahuoneen kulmalle. 
Hänelle palautui elävästi mieleen muutaman vuoden takainen pikkujoulukeikka. Silloin 
Nieminen piipahti Seurahuoneella pälkäneläisen tuomarilegendan Pekka Ikosen ja velton 
laitahyökkääjän Jari Perkiön kanssa. 
 
Siitä keikasta ei parane kertoa enempää... 
 
– Pojat, eiköhän mennä sisälle. Seurahuone on todellinen keidas, Nieminen innostui. 
 
Mutta kuinka ollakaan – taksikuski jatkoi tyynesti eteenpäin. Muut pelaajat olivat sopineet 
Niemisen tietämättä, ettei Seurahuoneelle päästetä ketään. Luja-Lukon johto haluaa, että 
joukkue on koossa vielä kevätkaudellakin. 
 
– Ei voi olla totta. Jos olisin tiennyt tämän, olisin hypännyt ilman muuta rouvien taksiin, 
Nieminen ärisi. 
 
Casanovan mieli rauhoittui illan mittaan, vaikka määränpää vaihtui Seurahuoneesta 
vähintään yhtä maineikkaaseen Myrskyluotoon. 
 
Kangasalan kulttipaikassa viihtyvää Kimi Räikköstä ei näkynyt illan mittaan, vaikka 
formulatähti oli aiemmin illalla Hakametsässä seuraamassa Ilveksen kiekkopeliä. 
 
Lopulta taisi olla Niemisen onni, ettei hän jäänyt Tampereen yöhön seikkailemaan. Illan 
tunteina käsiin ilmestyivät kahleet. 

Hildén pelastui täpärästi 
 
16.11. Luolajan Kajastus-Luja-Lukko  0–3 (24–26, 19–25, 20–25) 
 
Kajastuksen junioripitoinen ryhmä ansaitsee täyden tunnustuksen maanantai-iltaisesta 
kamppailusta. Hämeenlinnalaiset puristivat Luja-Lukon maineikkaan aluesarjajoukkueen 
ahtaalle ja tekivät suuren palveluksen jo pälkäneläisten saapuessa paikalle. 
 
Isännät odottivat vieraita varmuuden vuoksi pelipaikan ulkopuolella, jotta joukkue astelee 
oikeasta ovesta sisään. Läheisen vanhainkodin henkilökunta katseli pälkäneläisiä siihen 
malliin, että taitaa tulla uusia asukkaita. 
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Yksi hoitaja nappasi jo Petri Hildéniä hihasta kiinni ja lähti taluttamaan häntä kohti 
vanhainkohtia, mutta onneksi Asko Niemi ehti väliin. Iso-Asko irroitti otteen leipälapion 
kokoisilla kourillaan ja sai kaapattua Hildénin turvaan. Pelastuminen oli sen kuuluisan 
karvan varassa, sillä väkivahva keskiseisoja saatiin houkuteltua matkaan vasta muutamaa 
tuntia ennen lähtöä. 
 
Myös Pentti Niemistä vilkuiltiin uhkaavasti, mutta Kaivannon Casanova hakeutui ovelasti 
pimeään paikkaan. Näin iästä ei saanut täyttä selvyyttä. 
 
Nieminen on muuten muuttanut Mäyrävuoreen. Hän on huomannut, että myös uudella 
asuinalueella on kiehtovia kohteita. 
 
Luja-Lukon onneksi 1950-luvulla varttuneet virtuoosit Pekka Viitanen ja Jorma Kotanen 
joutuivat jättämään Hämeenlinnan-keikan väliin. Siinä olisi ollut Saarikylien Sulttaanillakin 
pitelemistä, jos vanhainkodilta olisi rynnännyt lauma taluttajia. 
 
Lukon kohutuista keskiseisojista vielä sen verran, että kvartetti Niemi-Viitanen-Marko 
Pajunen ja Letku-Lehtelä (kukaan ei käytä enää Kimmo-nimeä) järjestivät omat iltamansa 
viime perjantaina. 
 
Ensin he kävivät keskenään pelaamassa (= läpsimässä palloa) salissa ja suuntasivat sen 
jälkeen kulkunsa maineikkaaseen Kostian Kievariin. 
 
Illan saldo oli odotettu: Pajunen yksi PEPSI, Viitanen yksi iso ja Letku-Lehtelä kaksi isoa. 
Niemi jäi ovelasti paikalle muiden lähdettyä ja vaikeni omasta osuudestaan. 
 
Samalla keskiseisojat päättivät, ettei palloja oteta ollenkaan mukaan Hämeenlinnaan. 
 
Ratkaisu oli tavallaan ymmärrettävä. Kvartetti on oivaltanut, että peli kulkee sitä paremmin 
mitä vähämmän kosketuksia tulee. 
 
Sekin oli hyvin huomaavaista muita kohtaan, että he kävivät kerran palloilemassa keskenään 
lukittujen ovien takana. Näin kenellekään ei tullut paha mieli. 
 
– Pojat, te ette ole mitään keskiseisojia, vaan nostajia, Niemi ärähti Ojoisten salissa niin että 
seinät kumisivat. 
 
Niemi kimmastui, koska Krister Hentilä ja Joni Sokka päästivät Kajastuksen syöttöjä hänen 
ulottuvilleen. 
 
Luja-Lukon uudet toivot lupasivat parantaa tapansa seuraavaan peliin mennessä. 
 
– Ei täällä tarvitse mennä varovasti väliin, Niemi konahti. 
 
Hildén on huolestunut Luja-Lukon vetovoiman hiipumisesta. Monet merkit viittaavat siihen, 
etteivät Letku-Lehtelä ja Casanova-Nieminen ime enää naisia katsomoon samaan malliin 
kuin vanhoina hyvinä aikoina. 
 
Silloin teinitytöt ryntäsivät kirkuen Letku-Lehtelän perässä ja keski-ikäiset naiset tekivät 
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parhaansa miellyttääkseen Niemistä katsomossa. 
 
Parhaina aikoina varatut rouvat keksivät toinen toistaan parempia tekosyitä päästäkseen 
livahtamaan kotoa Paelkaene Gardeniin. Ihailijoita riitti Hervannasta Hauholle. 
 
Niinpä Luja-Lukko harkitsee nyt yhden tummaihoisen vahvistuksen hankintaa. Helppo 
kuvitella, miten joku kimmoisa ja elastinen hakkuri saisi puoli Pälkänettä polvilleen. 
 
Hildén vakuuttui vetonaulan tarpeellisuudesta vieraillessaan viime viikolla Pyrinnön 
koripallomatsissa. Katsomossa oli runsaasti toinen toistaan viehättävämpiä daameja. Heillä 
pyöri sukat jaloissa, kun amerikkalaisvahvistukset esittivät parhaita puoliansa parketilla. 

 
Ps. Tässä jutussa ei puututa ollenkaan siihen Ville Hyper-Mattilan surkuhupaisaan 
hyppysyöttöön. Muistattehan viime kauden Kisa-pelin, kun naurettavan löysä hypäri pysähtyi 
ottelupallotilanteessa verkon alareunaan. 

Palataan tähän fiaskoon taas seuraavassa pelissä. 

Liiga-Heinonen haki vauhtia Gardenista 
 
 
Luja-Lukon aluesarjajoukkueen treeneihin ilmestyi keskiviikkoiltana mieluisa vieras, kun tänä 
syksynä liigadebyyttinsä tehnyt Pasi Heinonen marssi pukukopin ovesta sisään. 
 
Heinonen oli tiedustellut aiemmin päivällä joukkueenjohtaja Jari Perkiöltä, voisiko hän tulla 
pälkäneläisjoukkueen harjoituksiin. 
 
Perkiö ei empinyt hetkeäkään. 
 
– Totta hemmetissä. Kiva kun saadaan kerrankin mukaan joku kovakätinen kaveri. Silloin 
hihamiehetkin saavat hien päälle, Perkiö heitti. 
 
Heinonen kiitti nöyrästi saamastaan tilaisuudesta. 
 
– Pitää hakea uutta nousua Paelkaene Gardenista, kun on ollut pari viikkoa inhottava flunssa päällä. 
On päässyt kunto tippumaan, Heinonen tokaisi. 
 
Kaikki tietävät, että tämä asia korjaantuu nopeasti Luja-Lukon pääpäsmärin Petri Hildénin 
alaisuudessa. Hildénin jalat eivät ole liikkuneet enää vuosikausiin, mutta suu käy sitä nopeammin. 
Laiskottelijat pannaan nopeasti kuriin. 
 
Parhaan teränsä kadottanut Heinonen huomasi nopeasti Luja-Lukon treenien tason. Pallo ei 
jäänytkään kenttään ensimmäisellä suupaisulla, kuten hänen nykyisessä kakkossarjajoukkueessaan 
Tampereen NMKY:ssä käy valitettavan usein. 
 
Heinonen haroi hiuksiaan useaan otteeseen, kun Kimmo Lehtelän, Jussi Järvisen ja Joni Sokan 
tapaiset virtuoosit nostelivat hänen lepsuja lyöntejänsä lähes naureskellen. 
 
Jopa Hildénin piti puuttua asiaan. 
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– Lyö sitä palloa, kun olet kerran tullut tänne asti, Hildén komensi. 
 
Luja-Lukon koulima Heinonen sai liigakasteensa 17. lokakuuta Isku-Veikkojen riveissä. 
Valkeakoskelaisjoukkue kävi silloin Savonlinnassa Saimaa Volleyn vieraana. 
 
– Jos kerran Heinonen mahtuu liigaan, meistä voisi ottaa kenet tahansa, aluesarjan kohutuin 
keskiseisoja Kimmo Lehtelä tuumi. 
 
Heinonen oli hetken hiljaa ja tokaisi sitten... 
 
– No, melkein kaikki... Mutta ei sentään sinua. 
 
Lehtelä loukkaantui pahan kerran ja lähti samantien Kostian Kievarin keskiviikkolöylyihin. 
 
Heinonen on hieno mies. Perkiö on tehnyt hänen kanssaan loppu-uran kattavan sopimuksen. 
Kovakätinen hakkuri palaa Pälkäneelle heti sen jälkeen, kun kunnianhimo loppuu. 
 
Nyt Luja-Lukko antaa hänen testata rajansa kaikessa rauhassa. 
 
Loppuun on pakko todeta se, että Luja-Lukon kohuttu ykkösnyrkki joutui taipumaan taas treenien 
päätteeksi isketyssä hegemoniaerässä. Tähtimiehistö sai vielä vahvistukseen Heinosen, mutta 
sekään ei auttanut. 
 
Kaikkien irvailemat Perkiö, Letku-Lehtelä, Koiranulkoiluttaja-Järvinen ja Paras-Sokka (Joni) 
hoitivat homman kotiin. 
 
Ai miten peli ratkesi? Pohjalahden Pommittajan Perkiön lyöntiin – kuinkas muuten. 

Letku-Lehtelä järkyttyi pahasti 
 
6.11. Luja-Lukko-Lempäälän Kisa  2–3 (24–26, 24–26, 27–25, 25–17, 12–15) 
 
Perjantai-ilta toi Luja-Lukon maineikkaalle aluesarjajoukkueelle katkeran pettymyksen. Pälkäneen 
ylpeys kärsi nolon kotitappion sinnikkäälle Lempäälän Kisalle. 
 
Niinpä suurin osa pelaajista luikki suoraan kotiin. Uskokaa tai älkää – vain pari kaveria poikkesi 
Kostian Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä. Niinpä kulttipaikassa kaikuivat lempääläläisten 
voittolaulut. 
 
Kun Tallinnassa käväissyt Kimmo Letku-Lehtelä sai tiedon tästä, hän ilmoitti harkitsevansa 
vakavissaan joukkueen vaihtoa. Lehtelä ei hyväksynyt kuulemiaan tekosyitä ollenkaan. 

– Häpeällistä, kerta kaikkiaan. Että kehtasitte päästää Kisan mellastamaan Kievarissa, Lehtelä 
noitui. 
 
Lehtelä kävi Virossa tarkkailemassa Luja-Lukon himoitsemaa mörssäriä Sven Poobusia. Matka 
herätti runsaasti ihmetystä, koska Lehtelällä ei ole minkäänlaista käsitystä lajin hienouksista. Hän ei 
erota kunnolla passaria liberosta. Kerran hän hämmästeli, miksi pelissä käytetään verkkoa. 
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Tiettävästi Lehtelä ei nähnyt Poobusia koko matkan aikana, vaikka hän väitti toisin sumein silmin. 
Niinpä Luja-Lukon johto päätti, ettei keskiseisojalle anneta enää näin vaativia hommia. 
 
Tästä lähtien häntä käytetään lähinnä huutosakin johtajana ja naispuolisten katsojien viihdyttäjänä. 
Kenties silloin saadaan Paelkaene Gardeniin muitakin daameja kuin Pauliina ja Emma. 
 
Paelkaene Gardenin yleisöä hämmästytti eniten Pentti Niemisen poissaolo. Mäyrävuoreen 
muuttanut Casanova on kuulunut jo pitkään katsojien suursuosikkeihin. Hän on vetänyt lehtereille 
väkeä Hauholta asti. 
 
Pena nähtiin lauantaina Valkeakoskella Muuramen paidassa, mutta häntä oli vaikea tunnistaa 
samaksi kaveriksi. Pena löi väärällä kädellä ja luovutti kesken kamppailun. Casanova ei ole antanut 
koskaan periksi kesken illan. Hän on yrittänyt tosissaan vielä Seurahuoneen ulko-ovellakin. 
 
Terävästi iskevä Krister Hentilä on noussut nopeasti Paelkaene Gardenin uudeksi suosikiksi. 
Hentilä hyökkää niin näyttävästi, ettei kukaan ole kysellyt enää viime kauden supermiehen Ville 
Hyper-Mattilan perään. 
 
Lempääläläisvastustajat ihmettelivät, miten näin lahjakas kaveri on eksynyt Luja-Lukon riveihin. 
Tiettävästi Hentilä oli myös Kisan kiikarissa, mutta hän tyrmäsi epätoivoisen houkutteluyrityksen. 
 
Luja-Lukon kantti petti pahasti viidennessä erässä. Reilu 10–6-johto valui käsittämättömästi käsistä, 
vaikka Kisan veteraanit horjuivat jo uupumuksesta. Valmentaja Petri Hildén ei halunnut 
kommentoida noloa loppua ollenkaan. Hän kohteli mediaa poikkeuksellisen tylysti ja luikki salista 
omille teilleen. 
 
Kisa saapui Paelkaene Gardeniin ilman Juha Rauniota. Hän tituleeraa itseänsä lempääläläisryhmän 
ykköspassariksi, mutta joukkuekavereiden mukaan tilanne on toinen. Kukaan ei halunnut antaa tätä 
kommenttia omalla nimellään, ettei Raunio loukkaannu. 
 
Raunio perusteli poisjääntinsä samanaikaisella työkomennuksella Kisan Mestis-pelissä. On totta, 
että Kisa kohtasi sinä iltana KooKoon. Silti selitys ontui pahan kerran. 
 
Raunio on jättänyt Kisan kiekkomatsin väliin lukuisia kertoja opettajien illanviettojen takia. Se on 
tavallaan ymmärrettävää, sillä kollegoista reilut 80 prosenttia on naisia. Osa hyvinkin viehättäviä. 
 
Lempäälän reportteri oppi nauttimaan illanvietoista jo nuoruusvuosinaan Korpilahden Alkio-
opistolla. Kyllä – Raunio kävi Keskustan opinahjon, vaikka häntä pidetään vankkumattomana 
Kokoomuksen miehenä. 
 
Niin – Alkio-opisto oli 1980-luvun puolivälissä erittäin kiehtova paikka. Silloin tyttöjen määrä ylitti 
huikean 90 prosentin rajan. Se oli poikamiesten suuri keidas. Siellä joutui usein vastustamattomiin 
kiusauksiin... 
 
Takaisin Kisan legendaariseen joukkueeseen. Markku Jousrannan liberopeli sivuutetaan suosiolla. 
Syyn arvaatte. Sen sijaan 47-vuotias Juha Tulonen ansaitsee maininnan, vaikka lähes 
kolmemetrinen torni hyytyi hiukan illan pimentyessä. 
 
Tulosta kyseltiin alkusyksystä Valkeakosken Isku-Veikkojen liigajoukkueen avuksi Loimaan 
turnaukseen. Hän kieltäytyi kohteliaasti henkilökohtaisiin syihin vedoten. 
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Tiettävästi Tulonen harmitteli, koska kutsu tuli 20–25 vuotta liian myöhään. 
 
Parempi näinkin kuin ei ollenkaan. 

Fonsén Euroopan mestarin opissa 

 
Kuten edellisessä otteluraportissa lupailtiin, Petteri Fonsénista kuullaan lisää talven mittaan. 
 
Tietoa tuli nopeammin kuin kukaan osasi kuvitellakaan. Ja kauempaa. Kyyjärveltä asti. 
 
Ai mistä? Kyyjärvi on noin 1500 asukkaan kunta Keski-Suomen maakunnan luoteisosassa. 
Rajanaapureina ovat Alajärvi, Karstula, Kivijärvi, Perho ja Soini. 
 
Siellä käytiin Suomen sodan ratkaisutaisteluita vuonna 1808. Otto von Fieandtin johtama osasto sai 
haltuunsa Lintulahden tärkeän tienhaaran 3. heinäkuuta, mutta pian oli pakko vetäytyä kohti 
Pohjanmaata. Venäläiseversti Jegor Vlastovin komentama joukko oli liian vahva. 
 
Ettäs tiedätte. 
 
Kyyjärven Kyky on tehnyt pitkään vahvaa lentopallotyötä ja liputtanut koko ajan 
kansainvälistymisen perään. Luja-Lukko saa kiittää tätä seuraa Herra Fonsénin kouluttamisesta. 
 
Tehtävää riitti yllin kyllin, sillä sikäläisen Shellin palvelukseen tulleella tornilla ei ollut mitään 
käsitystä kuningas-lentopallosta. Hän oli pomputellut aikoinaan koripalloa, mutta älkää kertoko 
tästä kenellekään. Ettei lentopallojaoston maine tahriinnu. 
 
Kun Fonsén muutti paikkakunnalle, Kyky houkutteli kylän pisimmän miehen joukkueeseensa. 
Hänet sijoitettiin tietenkin keskiseisojaksi – kuinkas muuten. 
 
Kuten kömpelöille kavereille on tehty Pälkäneelläkin. Miettikää nyt Kimmo Lehtelää, Marko 
Pajusta, Asko Niemeä ja Pekka Viitasta. 
 
Fonsénin onneksi Kyvyn passarina sattui olemaan tuohon aikaan (kaudella 1993–94) muuan 
Andreas Karu. 
 
Virolaissyntyinen Karu on yksi kaikkien aikojen kovimmista ulkomaalaisvahvistuksista Suomessa. 
Hän voitti edesmenneen Neuvostoliiton paidassa nuorten EM-kultaa ja oli vahvasti tyrkyllä 
Moskovan olympiajoukkueeseen 1980. 
 
Karu antoi Fonsénille selkeät ohjeet. Hyppäät aina paterille käsi pystyssä, vaikka nosto jäisi viiteen 
metriin. Maaginen passari löysi käden uskomattoman hyvin. 
 
Kerran Fonsén sai hirvittävän ripityksen, koska hän ei lähtenyt hyökkäämään melkein takarajalle 
jääneen noston takia. Näin Karun heittämä passi jäi ilman lyöjää. 
 
Seuratkaapa Fonsénin kättä seuraavassa matsissa. Käsi odottaa aina palloa. Vaikka pukukopista. 
 
Karun ura loppui ennen aikojaan kahden syyn takia. Hän ei pystynyt vastustamaan kuningas 
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alkoholia eikä hemaisevia naisia. Luojan kiitos, ettei tämmöistä kaveria ole ollut tyrkyllä Luja-
Lukkoon. 
 
Fonsén takoo palloa edelleen. Hän löysi tiensä Pälkäneelle jo toisen kerran. 
 
Ensimmäisellä kerralla Fonsén tuli töihin Aapiskukkoon. Nyt hän tarttui Luja-Lukon 
houkuttelevaan tarjoukseen. 
 
Kuinka ollakaan – passeja jakelee taas virolainen pelintekijä. Tällä kertaa Tambert Kruusimaa. 
Hänellä on vielä matkaa Karun tekoihin sekä kentällä että kentän ulkopuolella. 
 
Vaikka Luja-Lukon kausi on alkanut paremmin kuin miesmuistiin, valmentajalegenda Petri Hildén 
haluaa nostaa joukkueen iskukykyä entisestään. 
 
Hildén kävi vaivihkaa Tallinnassa tarkkailemassa Sven Poobusia. Kovakätinen virolaispommittaja 
on ollut pälkäneläisjoukkueen kiikarissa kesästä asti. 
 
Hildénin mukaan Poobus oli huippukunnossa. Tähän arvioon pitää suhtautua kuitenkin 
varauksellisesti valmentajan sekavan raportin takia. 
 
Sääraporttien mukaan Suomenlahti oli tyyni tarkkailukeikan aikana. Sen sijaan Hildén väitti laivan 
keinuneen melkoisesti varsinkin loppumatkasta. Jokainen voi vetää tästä omat johtopäätöksensä. 
 
Viime kauden kohupelaaja Ville Hyper-Mattila huolestui silmin nähden kuultuaan Luja-Lukon 
superesityksestä KaLea vastaan. Mattila tarjosi itseään pälkäneläisseuraan 12 vuoden sopimuksella. 
Ja vielä pilkkahintaan. 
 
Luja-Lukon johto yllättyi Mattilan tempauksesta. Tiettävästi ylimainostettu laitahyökkääjä 
kutsutaan Paelkaene Gardeniin 12 päivän testileirille. Sen jälkeen harkitaan ottelukohtaista 
sopimusta. Jos harkitaan. 
 
Mattila on käynyt syksyn mittaan harjoituksissa vain silloin tällöin perheenlisäyksen ja sen 
aiheuttaman kotiarestin takia. Sama pätee Marko Pajuseen, jonka lempinimi on muuttunut taas 
Pontikasta Pepsiksi. 
 
Epävirallisten laskelmien mukaan Mattilan ja Pajusen jälkikasvu on peräisin vuodenvaihteen 
tienoilta. Aina yhtä tarkka Kimmo Lehtelä muisteli, ettei kaksikkoa näkynyt niihin aikoihin 
harjoituksissa. 
 
Tosin ei Lehtelääkään näkynyt, mutta tuotokset puuttuvat edelleen. 
 
Mattila tunsi poltetta jo KaLe-otteluun, mutta tämä jäi pelkäksi haaveeksi. 
 
– Eihän sitä aikuinen mies mitään lupia kysele. Eli ei tullut lupaa, Mattila tunnusti. 
 
Ps. Mister Kyyjärvi Hannu Kalliojärvi tuntee hyvin myös Mattilan. Kalliojärvi käytti Hyper-
Mattilan sijasta termiä Sykerö. Päätelkää itse, minkä takia. 

Sähkömies teki tarkkaa työtä 
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30.10. Luja-Lukko-Kalevan Lentopallo  3–0 (25–21, 25–16, 27–25) 
 
Pälkäneen kuuluisin sähkömies Pekka Viitanen teki perjantai-iltana millimetrintarkkaa työtä 
maineikkaassa Paelkaene Gardenissa. 
 
Viitanen nosti Luja-Lukon tukalasta tilanteesta riemukkaaseen kotivoittoon ja järjesti 
pelaajille (sekä yleisölle) juhlamielen Kostian Kievarin Halloween-karkeloihin. 
 
Kalevan Lentopallo johti kolmatta erää jo 24–21, kun Viitanen asteli päättäväisesti 
syöttörajan taakse. 
 
Kun ensimmäinen aloitus lähti, Luja-Lukon valmentaja Petri Hildén ummisti silmänsä. 
Hildén epäili, että Viitaselle käy samoin kuin Ville Hyper-Mattilalle viime kauden avauksessa. 
Silloin huulilla ollut voitto karkasi käsistä, kun Mattilan lapsellisen löysä hyppysyöttö 
pysähtyi verkon alareunaan. Kyllä – alareunaan. 
 
Nyt Viitanen suuntasi ensimmäisen aloituksensa viileästi viivaa pitkin ja painosti KaLen 
virheeseen: 22–24. 
 
Seuraava syöttö upposi KaLen kenttään verkkonauhan kautta: 23–24. 
 
Eikä manna jäänyt tähän. Toinen ässä perään – nyt takakulmasta: 24–24. 
 
Ja vielä kerran Viitanen: 25–24. 
 
KaLe tuli vielä kerran tasoihin, mutta peli oli jo menetetty. Ilta huipentui Luja-Lukon 
passarin Tambert Kruusimaan ässäsyöttöön. 
 
Viitanen nousi isoon rooliin myös vastaanottajana. Kokeneen sentterin piti tukea Krister 
Hentilää ja Joni Sokkaa nostohommissa, mutta useissa tilanteissa ikinuorella taistelijalla oli 
isoin siivu. 
 
Niinpä Paelkaene Gardenin katsomossa pohdittiin, onko Viitasta peluutettu 30 vuotta 
väärällä tontilla. 
 
Kenties hänen kykynsä ovat menneet hukkaan keskimiehenä. 

Nyt kaikki Paelkaene Gardeniin! 
 
21.10. Lempäälän Jyry-Luja-Lukko  0–3 (18–25, 17–25, 16–25) 
 
Hyvät naiset ja herrat – nyt jos koska kannattaa aloittaa viikonlopun vietto alueen 
lentopallopyhätössä Paelkaene Gardenissa. 
 
Maineikkaan Luja-Lukon riveissä nähdään useita uusia tuttavuuksia. 
 
Hakkuri Petteri Fonsén (heittomerkki nojollaan samaan suuntaan kuin legendaarisella Petri 
Hildénillä) on täysin toista maata kuin taannoin joukkueessa pelannut Petteri Peräseinä-
Miettinen. 
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Fonsén on oivaltanut, että palloa kuuluu lyödä alaspäin. Komealta kalskahtava sukunimi 
herättää runsaasti kysymyksiä. Joukkuekaverit ovat pohtineet, ovatko Fonsénin sukujuuret 
Ruotsissa, Tanskassa vai Saksassa. Tämä selviää varmasti talven mittaan. 
 
Krister Hentilä kuuluu Luja-Lukon suurimpiin juniorilupauksiin sitten Pekka Viitasen – ja 
niistä päivistä on vierähtänyt jo melkoinen tovi. Hentilä iskee väärällä kädellä Pentti 
Niemisen tavoin, mutta kavereiden lyönneistä ei voida puhua edes samana päivänä. 
 
Vaikka Hentilä on vasta uransa alkutaipaleella, hän on oivaltanut jo yhden tärkeän asian. 
Pallokin tarvitsee kunnon kyytiä. Ilmeisesti Nieminen säästää kaikki paukkunsa kentän 
ulkopuolelle. 
 
Painavista moukuistaan huolimatta Hentilällä on vielä pitkä matka Niemisen muihin 
saavutuksiin. Kaivannon Casanova on niittänyt mainetta Hervannassa, Hauholla ja muissa 
suurissa metropoleissa. 
 
Joni Sokka on samaa ikäluokkaa Hentilän kanssa. Hän on kasvanut kovaa vauhtia miesten 
mittoihin. Pituuttakin on tullut sen verran lisää, ettei Sokka muista aina pyykkinarujen 
korkeutta. Näin kaulaan tulee välillä ikäviä sinermiä. 
 
Jo tässä vaiheessa on syytä pahoitella, jos Sokan etunimi menee joskus väärin talven mittaan. 
Lentopallon retkahtanut suku on täynnä J-alkuisia kavereita Janista, Joukosta ja Jarmosta 
lähtien. 
 
Jarmo Sokka pestattiin Luja-Lukkoon lähinnä siksi, että hänen poikansa ja Hentilä 
tarvitsevat kyydin treeneihin. Älkää ihmeessä kertoko tätä Jarmolle, ettei hän pahoita suotta 
herkkää mieltänsä. 
 
Jarmo on muuten niin legendaarinen kaveri, että hänen nuoruudestaan saisi helposti myyvän 
kirjan. Toistaiseksi tekijää ei ole löytynyt. Tätä vinkkiä saa käyttää hyväksi ilmaiseksi. 
 
Virolaisesta Tambert Kruusimaasta on kohistu jo pitkään kaikilla aluesarjapaikkakunnilla. 
Vastustajat ovat ihmeissään, kun Luja-Lukon passarilla on vihdoin vikkelät jalat. Nyt nosto 
voi heittää jopa metrin. Silti Kruusimaa heittää tarkan passin. 
 
Luja-Lukon johto pelkää, että Kruusimaa värvätään kesken kauden johonkin liigaseuraan. 
Muutamilla lähialueen joukkueilla on huutava pula pelintekijästä. Luja-Lukko ei aio luopua 
historiansa ensimmäisestä ulkomaalaisvahvistuksesta suosiolla – eikä varsinkaan ilmaiseksi. 
 
Pälkäneelle tyrkytettiin myös kolumbialaista keskitorjujaa Rodrigo Martinezia, mutta 
joukkueenjohtaja Jari Perkiö tyrmäsi Tero Viitasen tarjouksen kylmiltään. 
 
Edelleen SM-liigassa pelaava Viitanen kuuluu Luja-Lukon suuriin ystäviin. Niinpä hän 
tarjosi kaveria ensin Pälkäneelle ja vasta sen jälkeen Muuramen liigaryhmään. 
 
– Meillä on jo neljä sentteriä, Perkiö perusteli päätöstä. 
 
– No, tarvitaanhan joukkueessa myös juomapullojen kantaja, Viitanen yritti. 
 
Ei tullut kauppoja. 
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Niin, ne neljä keskitorjujaa täydentävät sopivasti toisiansa. Viitasella on runsaasti kokemusta, 
Asko Niemi on väkivahva junttura, Marko Pajunen torjuu kohtuullisesti koppurasormistaan 
huolimatta – ja sitten on vielä Kimmo Lehtelä. 
 
Hänestä ei kannata sanoa sen enempää. 
 
Hildén laati nerokkaan taktiikan Luja-Lukon avauskamppailuun. Hän jätti Lehtelän 
juonikkaasti vaihtopenkille ja muistutti vaihtomiehen tärkeästä roolista. 
 
– Sinusta on joukkueelle eniten hyötyä, kun istut kiltisti sivussa. Silloin vältetään turhat 
virheet, Hildén selitti. 
 
Lehtelä kuunteli ohjeita korvat höröllä. 
 
– En tehnyt yhtään mokaa koko pelissä. Kun saisin vielä heittomerkin sukunimeni päälle, 
Lehtelä hihkui. 
 
No, menköön tämän kerran – Herra Léhtélä! 
 
 
Ps. Meinasi unohtua. Ensimmäinen kotiottelu Kalevan Lentopalloa vastaan Paelkaene 
Gardenissa perjantaina 30. lokakuuta klo 20. Silloin on sähköä ilmassa. 

Uusia tähtiä Paelkaene Gardenissa 
 
 
Vaikka takavuosien kansansuosikit Tomi Vikström ja Marko Jussila ovat väistyneet maineikkaasta 
Luja-Lukon joukkueesta ainakin toistaiseksi, ei hätää. Paelkaene Gardenissa syttyy uusia tähtiä 
kausi kaudelta. 
 
Viime talvena kohistiin Ville Hyper-Mattilasta. Itsevarma laitahyökkääjä paistatteli tämän tästä 
julkisuudessa ja käytti kaikki tilaisuudet itsensä kehumiseen. 
 
Tämä herätti yleisössä ihmetystä, koska kaikki muistavat edelleen Luja-Lukon nousuhaaveet 
kariuttaneen emämunauksen. Luja-Lukko sai ottelupallon Lempäälän Kisan tähtisikermää vastaan, 
mutta Mattila täräytti lapsellisen löysän hyppysyötön verkon alareunaan. 
 
Sen sijaan edelleen Paelkaene Gardenissa treenaava Pasi Heinonen on kuin toisesta maailmasta. 
Hän ei ole pitänyt koskaan isoa ääntä itsestään. Sen sijaan hakkuri paukuttaa palloa paljon 
painavammin kuin Hyper-Mattila. 
 
Heinosen kyvyt on huomattu myös Paelkaene Gardenin ulkopuolella. Niinpä hän oli viime 
viikonloppuna Valkeakosken Isku-Veikkojen liigajoukkueen matkassa Savonlinnassa. 
 
Samalla todistettiin, ettei hän ole käynyt turhaan Pälkäneen lentopallopyhätössä. 
 
Ei ihme, että maajoukkueen päävalmentaja Mauro Berruto on harkinnut vakavissaan 
tarkkailumatkaa Paelkaene Gardeniin. Kostian Kievarin liepeillä velloneisiin huhuihin saatiin 
vahvistus loppukesästä. 
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Eikä Berruto ole todellakaan kiinnostunut Kimmo Letkukäsi-Lehtelästä, vaikka hidas keskiseisoja 
rehvasteli taidoillaan taas viime viikonloppuna Tampereen yössä. 
 
– Jos kerran Heinonen mahtuu Isku-Veikkoihin, niin minun pitäisi olla siellä ilman muuta, Lehtelä 
uhosi. 
 
Lehtelän onneksi kuulijat eivät ymmärtäneet lentopallosta mitään. Muuten he olisivat purskahtaneet 
räkäiseen nauruun. 
 
Syystä tai toisesta yleisö otti viime talvena lemmikikseen Jari Perkiön. Nyt veltto laitahyökkääjä voi 
keskittyä rauhassa joukkueen esitysten analysoimiseen, koska mukaan on saatu pelimiehiä. Luvassa 
on taas tarkkoja selvityksiä lähes pallo pallolta. Kaikki epäolennaisuudet jätetään omaan arvoonsa. 
 
Lukon valmentaja Petri Hildén marssittaa kentälle tukun uusia kasvoja. Potentiaalia löytyy vaikka 
kuinka. Niinpä Hildéniä huolestuttaa vain yksi juttu. 
 
Hän pelkää, että kovakätisen Petteri Fonsenin sukunimen päällä on heittomerkki. Tähän asti Hildén 
on kantanut ainoana tätä aatelisleimaa. Valmentajan mieliksi Fonsen kirjoitetaan tässä 
ennakkojutussa ilman heittomerkkiä. 
 
Hildén on ollut aina tarkka, että merkki on nojollaan eteenpäin. Hän käyttää itse samaa asentoa 
poistuessaan Kostian Kievarin viihtyisästä ilmapiiristä. Tosin luotettava tarjoilija väitti 
nimettömänä, että Hildén on ollut joskus myös takakenossa. 
 
Lentopallokansalla riittää ihmeteltävää myös Tambert Kruusimaassa. Virolaispassari on Luja-
Lukon ensimmäinen ulkomaalaisvahvistus kautta aikojen. Kangasalan vasuria Pentti Niemistä 
voidaan pitää puoliturkkilaisena ulkonäkönsä ja hämärien matkojensa perusteella, mutta silti 
Kruusimaa kirjoittaa nimensä seuran historiaan. 
 
Kruusimaassa on paljon samoja piirteitä kuin Viron maajoukkuetta luotsaavassa Avo Keelissä. Voi 
olla, että hän pystyy järjestämään avopaikan jopa Lehtelälle. Siihen vaaditaan jo melkoinen 
virtuoosi. 
 
 
SARJAKAUSI 2008–09 

6.3.  Luja-Lukko-Kalevan Lentopallo  1–3 (18–25, 15–25, 25–23, 19–25) 
 
 
Värikkäistä tempauksistaan tunnetun Luja-Lukon aluesarjakausi päättyi arvokkaalla tavalla 
joukkueen hypertähden Ville Mattilan poissaolosta huolimatta. 
 
Tai ehkä juuri sen takia. 
 
Hämeen lentopalloerotuomareiden edustaja Tapio Alanen palkitsi pälkäneläisylpeyden 
kauden rehdeimpänä seurana. 
 
Alanen lahjoitti Luja-Lukolle komean pokaalin ja kehui joukkuetta vuolaasti 
kiitospuheessaan. 
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Kauniit sanat hiljensivät hetkeksi jopa yleisön, joka jäi seuraamaan yllättävää 
palkintoseremoniaa kamppailun jälkeen. 
 
Samalla monelle valkeni, ettei Luja-Lukko ole paistatellut turhaan julkisuudessa. 
Mielenkiintoinen joukkue hallitsee paljon paremmin PR-puolen kuin tiukkojen otteluiden 
ratkaisuhetket. 
 
– Kaikki tuomarit tykkäävät tämän paikan (Paelkaene Gardenin) ilmapiiristä. Välillä jotkut 
kaverit jopa pyytävät Pälkäneen pelejä hoidettavakseen, Alanen suitsutti. 
 
Uskollinen yleisö pitää voimakkaasti Luja-Lukon puolia ja antaa herkästi palautetta 
tuomarille, ellei linja miellytä heitä. 
 
– Huudot kuuluvat asiaan. Ne luovat omalta osaltaan tunnelmaa. Luja-Lukko on luonut 
peleistä tapahtumia isolla T-kirjaimella, Alanen kehui. 
 
Paelkaene Gardenin perjantai-illat alkavat olla tuttuja myös muun Suomen lentopalloväelle. 
Tiettävästi monet ykkös- ja kakkossarjajoukkueet ovat seuranneet ihmeissään Luja-Lukon 
herättämää innostusta. 
 
– Täällä hoidetaan kaikki otteluun liittyvät asiat esimerkillisesti. Tuomarit pääsevät astumaan 
aina valmiiseen pöytään. Kirjuri on erittäin ammattitaitoinen ja yhdysmies varmistaa 
poikkeuksetta ottelun ajankohdan soittamalla, Alanen kiitteli. 
 
Katsojat maksavat mielellään kahden euron pääsymaksun tästä ilosta. Lisäksi yleisölle on 
tarjolla kahvia sekä pientä purtavaa Sami ja Tomi Perkiön pitämästä kioskista. 
 
Parhaimmillaan Luja-Lukon pelit ovat vetäneet jopa 50 katsojaa. Tällä kaudella ei päästy 
ihan vastaavaan, koska Marko Jussilan ja Tomi Vikströmin kaltaiset vetonaulat puuttuivat. 
Paljon esillä olleella Super-Mattilalla on vielä matkaa tämän parivaljakon saavutuksiin. 
 
Luja-Lukon lentopallojaoston puheenjohtaja Kimmo Lehtelä sai suuren kunnian pokatessaan 
arvostetun pokaalin. Muita hävetti hiukan, koska Letkukäsi laahusti palkintoa hakemaan 
veltoin askelin. 
 
Kaikki ihmettelivät, millä ansioilla tämmöinen kaveri on päässyt maineikkaan jaoston 
johtoon. 
 
Pokaalin pokkaaminen oli ikimuistoinen elämys Letkukädelle. Hän ei ole kokenut vastaavaa 
koskaan aiemmin. 
 
Ei edes koulujen välisissä kilpailuissa. Kerran hän jäi omassa sarjassaan neljänneksi, vaikka 
mukana oli vain kolme osanottajaa. 
 
Letkukäsi hypisteli pokaalia hämmentyneenä koko alkuillan. Häntä askarrutti kovasti, 
pitäisikö palkinto sijoittaa keskelle olohuoneen pöytää vai oman tyynyn ja Pauliinan väliin. 
 
Lopulta Lehtelällä välähti. Hän päätti jättää pokaalin Lukon tukikohtaan Kostian Kievariin 
kaiken kansan ihailtavaksi. Harvinainen palkinto on nähtävillä Kievarissa vielä jonkin aikaa, 
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kunnes se siirretään Luja-Lukon vitriiniin. 
 
Luja-Lukon pelaajat oli niin tohkeissaan muistamisesta, ettei kukaan muistanut lähteä edes 
kauden päätössaunailtaan. Putken ja Puhaltimen löylyosasto olisi ollut vapaana, mutta miehet 
menivät kiltisti kotiin. Tosin Kaivannon katapultin Pentti Niemisen liikkeistä ei ole vieläkään 
täyttä varmuutta. 
 
Pälkäneläisjoukkue päätti kautensa lähes samalla tavalla kuin aloittikin. Juhlaillan latistanut 
Kalevan Lentopallo sai ratkaisevan pisteen Marko Pajusen syötettyä pallon verkkon 
alareunaan. 
 
– Syötin sentään jalat maassa. Toisin kuin Mattila, Pajunen muistutti. 
 
Masentava loppu palautti elävästi mieleen koko kauden synkimmän hetken. Se koettiin heti 
sarja-avauksessa, kun Super-Mattila suttasi ottelupallon käsittämättömällä tavalla. Mattila 
veti naurettavan löysän hyppysyötön verkon alareunaan. 
 
Siinä vaiheessa hän näki jo sankaritarinoita silmissään, mutta alueen merkittävimmät mediat 
suhtautuivat karmeaan munaukseen juuri niin kuin pitikin. Hotsport.info nosti tämän 
tapauksen koko kauden suurimmaksi flopiksi. 

2.3.  Haukila Sportverein-Luja-Lukko  3–2 (20–25, 25–23, 27–25, 23–25, 15–6) 
 
 
– Onko tämä se kuuluisa hampurilaisjoukkue? Luja-Lukon Letkukäsi Kimmo Lehtelä 
havahtui jo syksyllä otteluohjelmaa tutkiessaan. 
 
Lehtelän katse nauliintui heti kolmen ison kirjaimen kohdalle. Yhdistelmä HSV herätti 
kerrasta suuren mielenkiinnon. 
 
– Sanokaas nyt pojat, mistä tämä SV-lyhennys tulee. Oliko se Sporttipoppoo tai jokin 
vastaava? Lehtelä uteli. 
 
Muut olivat ihmeissään, kun perusveltto keskiseisoja innostui HSV:n kohtaamisesta jo puoli 
vuotta ennen kamppailua. 
 
– Ota nyt rauhassa. Tässä on monta matsia ja saunailtaa sitä ennen, hehtaarilyöjä Marko 
Pajunen rauhoitteli. 
 
– Mutta kun minä olen kuullut paljon kiehtovia tarinoita Hampurista. Siellä on kuulemma 
yksi Euroopan tunnetuimmista viihdekaduista. Reeperpaani. Pojat, eiköhän poiketa siellä 
pelin jälkeen, Lehtelä ehdotti. 
 
– No, mikäs siinä, Pajunen lupasi ja vinkkasi muille silmää. 
 
Helppo arvata, että Lehtelä tarkoitti Reperbahnia. Siellä naiset kulkevat huikean korkeissa 
kengissä ja hätkähdyttävän avonaisissa puseroissa. Eikä edes Lehtelän tapaisen kaverin 
tarvitse kulkea pitkään yksinään. Taluttaja löytyy ällistyttävän nopeasti. 
 
– Annetaan Lehtelän olla koko talvi siinä luulossa, että kauden viimeinen vierasottelu 
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pelataan Hampurissa. Näin pojan mielenkiinto säilyy korkealla, Pajusella välähti. 
 
Muut pälkäneläispelaajat pitivät tätä suorastaan nerokkaana ideana Pajusen keksimäksi. 
 
Kun H-hetki lähestyi, Lehtelä ei tahtonut pysyä housuissaan. Hän osallistui tunnollisesti 
kaikkiin harjoituksiin ja yritti tehdä suuren vaikutuksen päävalmentaja Petri Hildéniin. 
 
Näin Lehtelä varmisti, ettei hän putoa kokoonpanon ulkopuolelle kauden huipentavassa HSV-
pelissä. Silloin mies olisi voitu jättää Pälkäneelle kustannussyistä. 
 
– Missähän vaiheessa Letkukäsi oivaltaa, että H tarkoittaa Hampurin sijasta Haukilaa? 
Kaivannon katapultti Pentti Nieminen kysäisi pelipäivän lähestyessä. 
 
– Tuskin ainakaan ennen ottelua, koska hän ei tiedä missä maassa tämä paikka sijaitsee, 
Pajunen rauhoitteli. 
 
Lehtelä käyttäytyi kotona erittäin nuhteettomasti varmistaakseen pääsynsä HSV-peliin ja 
Reeperpaanille. Lähtiessään hän muistutti emännälleen, että HSV on koko lohkon sinnikkäin 
joukkue. Pallot kestävät usein todella pitkään. Välillä pelit saattavat venyä jopa yhdeksän 
erän mittaisiksi. 
 
Samalla hän viestitti, että kotiinpaluu saattaa kestää tavallista pitempään. Reeperpaanista 
hän ei hiiskahtanutkaan. 
 
– Pojat, tämän täytyy olla iso paikka. Täällä on katuvalot ja kaikki, Lehtelä hihkui joukkueen 
lähestyessä Valkeakoskea. 
 
Muita huvitti, kun Lehtelä vilkuili jatkuvasti sivuilleen. Hän haki katseellaan kuuluisaa 
viihdekatua, mutta silmiin osui vain muutama satunnainen ohikulkija. 
 
– Se Reeperbaani on tuolla sillan kupeessa. Poiketaan siellä sen jälkeen, kun pannaan ensin 
HSV nippuun. Näette kohta, ettei semmoinen porukka mahda meikäläisen moukuille mitään, 
Lukon supertähti Ville Hyper-Mattila heräsi. 
 
Lehtelä pystyi keskittymään aluesarjan jännityskamppailuun hämmästyttävän hyvin, vaikka 
ajatukset liikkuivat jo jälkipelipaikassa. Keskiseisoja teki jopa muutaman onnistuneen 
suorituksen, mutta se ei riittänyt voittoon asti. 
 
Lukko hyytyi viidennessä erässä täydellisesti heti ensimmäisestä pallosta lähtien. HSV karkasi 
hetkessä 8–0-johtoon ja piti sen helposti loppuun asti Hyper-Mattilasta huolimatta. 
 
Ainoana lohtuna oli se, ettei Huutijärven Ihmemies päässyt syöttämään tällä kertaa 
ottelupalloa. Kaikki tietävät, miten siinä olisi käynyt. Löysä pörriäinen olisi pysähtynyt 
verkon alareunaan. Kuten sarja-avauksessa Lempäälän Kisaa vastaan. 
 
– Ei murehdita turhia. Lähdetään nyt sinne Reeperpaanille, Lehtelä hoputti muita 
pukukopissa. 
 
– Ihan rauhassa nyt. Se paikka on nopeasti katottu, Nieminen jarrutteli. 
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Vähältä piti, ettei Kaivannon Casanovan pokka pettänyt tässä vaiheessa. 
 
Kaikki lähialueen pubit tunteva Hildén ohjasi joukon edellisiltä pelireissuilta tuttuun 
Bulldogiin. 
 
Lehtelä asteli tiskille intoa puhkuen ja vilkuili levottomasti ympärilleen. Baaritiskin 
läheisyydessä ei näkynyt vilaustakaan korkokenkäisistä eikä minihameisista silmäniloista. 
 
– Ehkä lama on purrut tälläkin sektorilla, Nieminen lohkaisi. 
 
– Voi s-keli! Minua on huijattu pahan kerran, Lehtelä huomasi ja laahusti nolona 
sivupöytään. 
 
 
27.2.  Luja-Lukko-Toijalan Valpas  3–0 (26–24, 25–23, 25–19) 
 
 
Paelkaene Gardenin arvovaltainen palkintoraati alkoi vilkuilla hätääntyneesti toisiansa, kun 
Luja-Lukon ihmemies Ville Hyper-Mattila alkoi sutata urakalla kolmannessa erässä. 
 
Kaksi suupaisua pysähtyi verkkoon, yksi lyönti painui sivuseinään, yksi isku jatkoi 
matkaansa katsomoon asti. Se tilanne palautti elävästi mieleen takavuosien hehtaarilyöjän 
Petteri ”Peräseinä” Miettisen. 
 
– Meidän uskottavuutemme kärsii ikävän kolauksen, jos valitsemme tuommoisen tunarin 
ottelun parhaaksi pelaajaksi, raadin päällikkö kauhisteli. 
 
– Sovitaan niin, että ummistetaan silmämme loppupelin ajaksi aina silloin, kun pallo menee 
Mattilalle, toinen jäsen ehdotti. 
 
– Ja jos tulee jotakin sanomista vaikka median suunnalta, palautetaan mieliin meidän oman 
supermiehemme hienot väläytykset ensimmäisessä erässä, kolmas jäsen säesti. 
 
– Mutta eikös lentopallo-ottelun voittamiseen vaadita kolme voittoerää? Minulle on sanottu 
useaan otteeseen, että pelimiehet erottuvat nimenomaan loppuhetkillä, päällikkö painotti. 
 
– Kaikilla on rajansa. Muistatte varmaan syksyisen sarja-avauksen. Voitto oli jo 
kotijoukkueen hanskassa, kun Mattila veti hypärinsä verkon alareunaan. Miten niin löysässä 
aloituksessa voi tehdä niin karmean virheen? Pojalla taisi pettää pää, toinen jäsen epäili. 
 
– Älkää puhuko enää siitä tilanteesta. En ole nähnyt semmoisia munauksia edes E-poikien 
peleissä. Meidän kymmenen vanha poikakin on ihmetellyt typerää ratkaisua. Ja ihan syystä, 
kolmas jäsen tuhahti. 
 
Lukon luotettava keskimies Asko Niemi kuuli sivukorvalla raatilaisten pohdinnan ja puuttui 
keskusteluun aikalisän aikana. 
 
– Me pelaajat lopetimme Mattilan virheiden laskemisen jo neljän munauksen jälkeen – eikä 
erä ollut vielä silloin edes puolivälissä. Hyvinhän tämä menee Mattilasta huolimatta, Niemi 
heitti. 
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– Voidaanko me antaa ykköspalkinto Mattilalle? päällikkö kysäisi. 
 
– Se on teidän asianne. Hiukan käy sääliksi Koppurasormi Pajusta ja Letkukäsi Lehtelää, 
kun heitä ei palkita koskaan. No – harvoin siihen on syytäkään. Eikä Ruoska Perkiötäkään 
muistettu Aitolahti-pelin jälkeen, vaikka hän jätti Mattilan kirkkaasti varjoonsa, Niemi 
tuumi. 
 
Ilmeisesti raatilaiset eivät tiedä, että Hyper-Mattila ja passeja heittävä Jussi 
”Koiranulkoiluttaja” Järvinen ovat töissä samassa paikassa. He juonivat hyökkäyskuviot 
valmiiksi jo ennen Paelkaene Gardeniin tulemistaan. 
 
Sapluuna on yksinkertainen – pallo Mattilalle kaikista mahdollisista ja mielellään 
mahdottomistakin paikoista. 
 
Huutijärven Ihmemies oli uhonnut edellisessä työpaikan saunaillassa, että hän lyö paremmin 
kolmestakin metristä kuin kukaan muu Lukon pelaaja verkolta. 
 
Pajunen loukkaantui tästä, koska hän pitää itseään kovakätisenä hakkurina. 
 
– Antaa pitää vaan, niin poika pysyy hyvällä päällä, Niemi tuumi. 
 
Mattilan onneksi Valppaan joukkue menetti uskonsa kolmannen erän puolivälissä ja teki 
loppuerässä toinen toistaan alkeellisempia munauksia. Samalla Mattila säästyi kosketuksilta – 
ja lisävirheiltä. 
 
Näin parhaan pelaajan palkinto meni taas tuttuun osoitteeseen. 
 
– En ollut ihan parhaimmillani, mutta näköjään sekin riittää pitkälle tässä porukassa. Pojat, 
teillä on vielä paljon oppimista, Mattila tokaisi. 
 
Valmentajalegenda Petri Hildén päätti Mattilan uhoamisen tylysti: 
 
– Pojalla on kova itseluottamus siihen nähden, ettei hän osaa torjua eikä puolustaa ollenkaan. 
Eikä pitää edes pörriäissyöttöjä ruudussa. Kuunnelkaa minua, niin nousette vielä aluesarjan 
ehdottomaan eliittiin, Hildén painotti. 
 
– Oletko tosissasi? Tuleeko minustakin pelimies? Lehtelä tivasi. 
 
– No, en minäkään ihmeisiin pysty. Voi olla, ettei jokaisen kaverin eväät riitä aluesarjan 
huipulle asti. Siellä tarvitsee osata jo sormilyönti ja hihalyönti. Tai ainakin toinen. Edes 
kohtuullisesti, Hildén jarrutteli. 
 
Lehtelä lupasi parantaa tapansa ja paneutua pallonkäsittelyyn tosissaan. Normaalisti Etelä-
Suomen kuuluisin Letkukäsi innostuu kunnolla vain Kostian Kievarin viihtyisässä 
ilmapiirissä. Nykyään kaupunkireissutkin ovat vähentyneet tuntuvasti Pauliina-pykälien 
takia. 

20.2.  Luja-Lukko-Aitolahden Riento  3–0 (25–16, 26–24, 25–14) 
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Luja-Lukon pelaajat olivat kauhuissaan ennen perjantai-iltaista aluesarjan kotiottelua 
kuultuaan Jari Perkiön palaavan joukkueen kokoonpanoon. He toivoivat salaa mielessään, 
ettei valmentaja Petri Hildén valitse aluesarjan pehmeäkätisintä laitahyökkääjää ainakaan 
avaukseen. 
 
Lukon ykköstähti Ville Super-Mattila pelkäsi, että Perkiö pudottaa pelitasoa ratkaisevasti ja 
karkoittaa uskollisen kotiyleisön loppukauden otteluista. Mattila jopa soitti Hildénille ja pyysi 
jättämään tumppulyönneistään kuuluisan Perkiön penkille. 
 
Mutta ei – Hildén nosti Perkiön suoraan kuusikkoon ja sijoitti hänet vielä vaativalle 
vastaanottajan paikalle. 
 
Mattilan hätääntynyt ilme kertoi paljon. Hän kävi ilmoittamassa passari Jussi Järviselle, ettei 
Perkiölle kannata antaa palloa kuin hätätilanteessa. Ja silloinkin peippi on useimmiten paljon 
järkevämpi vaihtoehto. 
 
Sen jälkeen Huutijärven Ihmemies korosti Perkiölle pariinkin otteeseen, että hän yrittää 
nostaa kaikki mahdolliset pallot. Selitykseksi hän tarjosi loistovirettään ja tuoretta 
ykköspalkintoansa. 
 
Lounais-Suomen lentopallopomot valitsivat Luja-Lukon tähden syyskauden parhaaksi 
pelaajaksi, vaikka tarjolla olisi ollut Jussi Heinon ja Joni Mikkosen kaltaisia huippunimiä. 
Tapio Kangasniemestä puhumattakaan. 
 
Etelä-Suomen paras lentopalloyleisö huomasi Mattilan elkeet ja päätti tukea Perkiötä 
parhaansa mukaan. Katsomossa päätettiin, että Perkiölle hurrataan äänekkäästi jokaisen 
onnistuneen suorituksen jälkeen. Väki arveli, että näitä paikkoja tulee korkeintaan kaksi erää 
kohden. Jos sitäkään. 
 
Niinpä kaikki olivat hämmentyneitä, kun Perkiö pysyi kentällä koko illan ja teki jopa 
muutaman onnistuneen suorituksen selkäkrampistaan huolimatta. Saarikylien Sulttaanin 
Asko Niemen pelikassista löytynyt ihmesalva auttoi kummasti. Selkää kuumotti niin paljon, 
että kivut unohtuivat. 
 
– Edes Perkiö ei pystynyt pilaamaan meidän peliä, Kaivannon Casanova Pentti Nieminen 
huokaisi kamppailun päätyttyä. 
 
Hildén lupasi, että Perkiö voi tulla seuraaviinkin peleihin loukkaantumisten ja poissaolojen 
varalta. 
 
Lukon johto harkitsee vakavissaan uutta käytäntöä jäljellä oleviin otteluihin. Suunnitelman 
mukaan Hildén hakee kaikki miehet kotoa ja varmistaa heidän varusteensa. 
Vastapalvelukseksi Mattila vie Hildénin kotiin viimeistään Kievarin valomerkin aikoihin. 
 
Hildén kokeili tätä onnistuneesti jo edelliskierroksella Lukon lähtiessä Lammille. Hän haki 
kännykkänsä pimentäneen Sami Rantasen härskisti suoraan kotisohvalta. Sisääntulo oli niin 
hätkähdyttävä, ettei edes Rantasen emäntä uskaltanut vastustaa Hildéniä. 
 
Nyt keskitorjuja Pekka Viitanen meni väärään aikaan väärään saliin. Jorma Kotanen tuli 
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oikeaan paikkaan, mutta pelivehkeet unohtuivat kotiin. Jarno Leander ei taida muistaa enää, 
missä legendaarinen Paelkaene Garden sijaitsee. 
 
Järvinen nousee kovaa vauhtia legendojen joukkoon. Hän myöhästyi alkuverryttelystä 
kaikkien aikojen erikoisimman selityksen takia. Tarja päästi hänet tällä kertaa ajoissa 
matkaan, mutta Järvisen piti jäädä ulkoiluttamaan naapurin koiraa. 
 
Koira kaipasi happea turvallisessa seurassa, koska hänen isäntänsä piti viedä tarkkailuun 
savun aiheuttamien pahoinvointioireiden takia. Hotsport-info pyrkii selvittämään 
mahdollisimman nopeasti, saako Järvinen kutsun koiranystävien yhdistyksen seuraavaan 
saunailtaan. Passari on toiveikas, koska peräti 93 prosenttia jäsenistä on naisia. Älkää 
kertoko tästä Tarjalle! 
 
Toisaalta Kimmo Lehtelä patsasteli paikalle Euroopan omistajan elkein, vaikka hänet 
yritettiin eksyttää Suoraman puulaakivuorolle yhteisen edun nimissä. Lehtelä häiritsi 
parhaansa mukaan alkupallottelua ja yritti ängetä kentällekin, mutta Hildén sai pidettyä 
hänet penkillä lupaamalla tästä hyvästä kaksi suklaapatukkaa. 
 
AitRi tuli vieraskamppailuun lukkomaisesti vain kuudella miehellä. Pelaajat keksivät ennen 
matkaa toinen toistaan ontuvampia selityksiä välttääkseen Pälkäneen hornankattilan. 
 
Marko ”Koppurasormi” Pajunen oli varma, että ainoana syynä oli karmea edellisvierailu. 
Silloin Lukko murskasi AitRin kolmessa vartissa. Vierasjoukkueen pelaajat eivät kehdanneet 
poiketa maineikkaassa Kostian Kievarissa ollenkaan. 
 
Se oli ymmärrettävää, sillä he pelkäsivät paikallisten reaktioita. Luultavasti jopa portsari ja 
tarjoilija olisivat nauraneet heille. 
 
Nyt vieraat astelivat Kievariin yhtä miehekkäästi kuin taistelivat kentällä etenkin toisessa 
erässä. AitRi puolusti sinnikkäästi ja haki peliin kaikki puolivillaiset suupaisut. 
 
Päätuomari Pekka Ikonen katseli suopeasti AitRin taistelua. Pilli ei soinut, vaikka monet 
kosketukset olivat epäpuhtaampia kuin Pajusen sormilyönnit ja Asko Niemen kahvat. 
 
Ai niin, meinasi unohtua. Paelkaene Gardenin yleisö keskusteli erätauoilla Super-Mattilan 
karmeasta syöttövirheestä – mistäs muustakaan. 
 
Katsojat eivät unohda ikinä sarjan avauskamppailua, kun Mattila pilasi Lukon voittosaumat 
syöttämällä ottelupallon verkon alareunaan. 
 
Samalla menivät pälkäneläisjoukkueen nousutoiveet. 

 
15.2.  TT-Volley-Luja-Lukko  0–3 (18–25, 19–25, 11–25) 
 
Luja-Lukon valmentajalegenda Petri Hildén joutui hikoilemaan sunnuntaina enemmän kuin 
yksikään ylimainostetun aluesarjajoukkueen pelaaja. 
 
Vielä muutamaa päivää aiemmin Lammin vieraskamppailuun oli lähdössä porukkaa pilvin 
pimein, mutta H-hetken lähestyessä yhdelle sun toiselle tuli pupu pöksyyn. 
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Pelko hiipi puseroon Hämeenlinnasta kantautuneen viestin takia. Varmat lähteet tiesivät 
kertoa, että TT-Volley on saanut värvättyä kaksi hirmuista vahvistusta Lappeenrannan 
seudulta. Yhden 217-senttisen keskitorjujan ja yhden kivikovan laitamiehen. 
 
Luotettavien arvioiden mukaan keskimies oli lähes Kimmo ”Letkukäsi” Lehtelän veroinen – 
ainakin viihdepuolella. Laituria verrattiin yleisesti Kaivannon Casanovaan Pentti Niemiseen – 
tosin TT-Volleyn mies lyö oikealla kädellä ja käy harvemmin Hauholla. 
 
Nämä arviot vetivat vakavaksi jopa aluesarjan tähden Ville Super-Mattilan. Huutijärven 
ihmemies ehdotti Hildénille, että kamppailu yritettäisiin siirtää muutamaa viikkoa 
myöhemmäksi. Näin pelätty laitahyökkääjä ehtisi hioa huippuvirettä vielä kaksi kertaa 
Kangasalan eläkeläisten peli-illassa. 
 
Hätä oli niin suuri, että Marko ”Pepsi” Pajunen harkitsi jo todella järeitä keinoja 
kokoonpanon vahvistamiseksi. Pajunen aikoi evätä Jari Perkiön pääsyn Isku-Volleyn 
liigaotteluun. Tämä olisi onnistunut helposti Iskun lipunmyyntiä hoitavan lähisukulaisen 
avulla. 
 
Perkiön pääsy olisi estetty härskisti Pyynikille. Suunnitelman mukaan hänet olisi istutettu 
samantien taksin takapenkille ja kiidätetty Lammille. 
 
Hetkinen – mitäs hyötyä aluesarjan pehmeäkätisimmästä laiturista olisi ollut? 
 
Kukaan ei osannut vastata. 
 
Loppujen lopuksi Hildén päätti, että joukkue kasataan kokoon vaikka väkisin. Siinä vaiheessa 
hän ei osannut arvatakaan, että kuuden miehen löytäminen aiheutti enemmän päänsärkyä 
kuin kuin kymmenen isoa tuoppia. 
 
Perkiön tiedättekin jo. 
 
Veteraanilaituri Jorma Kotanen sai loppuviikosta luvan mennä Tampereelle, koska lähtijöitä 
piti olla tarpeeksi. Vasta sunnuntaina iltapäivällä paljastui karu totuus: Kotasta olisi kaivattu 
kipeästi mille paikalle tahansa (no, ei sentään passariksi). 
 
Kun mieheen saatiin vihdoin yhteys, hän väitti ajomatkan kestävän liian kauan Lammille. 
Muut hymähtelivät, koska Kotanen on tunnetusti Sydän-Hämeen taitavimpia rattimiehiä. Jos 
hän saisi painonsa edes yli 60 kilon, hän pystyisi hyödyntämään kaasujalan paljon nykyistä 
paremmin. Kerran hän elvisteli saunaillassa, että pystyisi samoihin erikoiskoeaikoihin kuin 
Mikko Hirvonenkin. 
 
Toinen konkari Pekka Viitanen katosi ottelun aattona kuin tuhka tuuleen. Muut aavistivat 
tilanteen, kun pallopussi ilmestyi Pajusen pihaan täysin yllättäen. Pajunen luuli aluksi 
näkevänsä harhoja pitkäksi venyneen edellisillan jäljiltä, mutta totta se oli. Hän toivoo, että 
seuraavaksi pihaan ilmestyisi vaikka... Tiedätte kyllä. 
 
Mystinen vasuri Jarno Leander vetäytyi keikalta rakennuskiireisiin vedoten. Hän haluaa 
hiljattain ostamansa talon nopeasti priimakuntoon. Näin pelihommat pitää jättää vähemmälle 
helmi-maaliskuussa. Näin on todennäköistä, ettei Leanderia nähdä lähiviikkoina ainakaan 
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kaikissa Luja-Lukon harjoituksissa. 
 
Lehtelän olemattomat selkälihakset menivät pahasti jumiin perjantain peli-illassa. Hän joutui 
kulkemaan selkä kumarassa ja varomaan jokaista askeltaan. Muut muistuttivat, ettei Lehtelä 
liiku terveenäkään sen kummemmin. Eli kyytiin vaan. Lopulta hän olisi uhrautunut 
joukkueen puolesta, mutta Kyrmyniskaksi ristitty sentteri sai armon viime tingassa. 
 
Kiitos Hildénin röyhkeyden. Miesten metsästykseen tympiintynyt valmentaja haki 
monitoimimies Sami Rantasen suoraan kotoa ja vei hänet autoon kädestä taluttaen. Hildén 
päätyi hätäratkaisuun, koska Rantasta ei löytynyt Kievarin ja Ankkuribaarin tuntumasta 
tiiviistä etsinnästä huolimatta. Varmuuden vuoksi tarkistettiin jopa Ankkuribaarin kellari. 
 
Tiettävästi Rantasella oli ollut kuumetta muutamaa päivää aiemmin, mutta Hildén vei 
mittarin hetkeksi Kievarin oluttuoppiin. Näin lukema putosi nopeasti 37:n tuntumaan. 
Samalla Rantanen tunsi itsensä terveeksi kuin pukki ja avasi samantien kännykkänsä posket 
punoittaen. Sinne oli tullut iltapäivän aikana toistakymmentä puhelua – ainakin valtaosa 
joukkuekavereilta. 
 
Pelin kulku on nopeasti kerrottu. Super-Mattila tahditti Luja-Lukon vaivattomaan voittoon 
ja pokkasi tutusti ottelun parhaan pelaajan palkinnon. 
 
Silti hän ei pysty korvaamaan millään kauden avausottelun karmeata munausta. Luja-Lukko 
oli pallon päässä sensaatiomaisesta voitosta Lempäälän Kisaa vastaan, mutta Mattila syötti 
eräpallon verkon alareunaan. 
 
Ja mikä pahinta – hyppysyöttö oli lapsellisen löysä. Jos pallo olisi mennyt verkon yli, E-
junioritkin olisivat nostaneet pallon passarille ja virnuilleet vielä päälle. 

25.1. Lempäälän Kisa-Luja-Lukko  3–1 (25–16, 18–25, 25–14, 25–18) 
 
 
Lempäälän Kisan kokeneet pelaajat ovat nähneet yhtä ja varsinkin toista pitkän 
lentopallouransa aikana, mutta siitä huolimatta he odottivat malttamattomasti pälkäneläisten 
vierailua. 
 
Pirkanmaan yliarvostetuin passari Juha Raunio oli kertonut joukkuekavereilleen hurjia 
tarinoita aluesarjan supermiehestä Ville Mattilasta. Niinpä kaikki halusivat nähdä, millä 
tavoin Huutijärven ihmemies astelee Hakkarin saliin ja kuinka tämä taikasormi käsittelee 
palloa. 
 
Lempääläläiset olivat ihan varmoja, että Pirkanmaan ykkösmies tulee pukukopista 
ensimmäisenä. 
 
Niinpä isännät olivat ihmeissään, kun ovesta ilmestyi toinen toistaan vetelämmin 
laahustaneita kavereita. Tiedättehän Marko Pajusen, Asko Niemen, Pentti Niemisen, Jussi 
Järvisen ja Sami Rantasen. Tuskin tarvitsee selitellä tämän enempää. 
 
Ikinuori Jorma Kotanen tuli sentään sisään ryhdikkäästi. Jos Suomeen perustettaisiin 55-
vuotiaiden maajoukkue, tämä laitahyökkääjä kutsuttaisiin ensimmäisenä ryhmään. Vai 
mahtuisiko hän peräti 60-vuotiaiden porukkaan. Kukaan ei ole kehdannut kysyä hänen 
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ikäänsä. Ettei vireä veteraani vaan loukkaannu. Näkisittepä Kotasen ikämiesturnauksien 
iltajuhlissa, niin kumartaisitte syvään. 
 
Kotasen vanavedessä tuli vielä yksi pelimiehen näköinen kaveri. Hän oli täysin outo 
lempääläläisille. Myös Lukon pelaajat kävivät kättelemässä häntä vuoron perään ja esittelivät 
samalla itsensä Jarno Leanderille. 
 
– Ai sinäkö olet se Leander. Sieltä jostakin Luopioisten perämetsistä. Olen kuullut paljon 
tarinoita sinusta ja hurjasta vasuristasi. Hieno nähdä sinut oikein livenä. Missä olet 
luuraillut? passari Jussi Järvinen kysäisi. 
 
– Työ- ja lastenhoitokiireet ovat painaneet päälle, Leander vastasi. 
 
Järvinen on ollut kuin eri mies alkuvuoden aikana. Luultavasti hyväntuulisuus on suoraa 
seurausta eräästä Tarjasta, jonka kainalosta hän pääsi tällä kertaa Lempäälään. 
 
Viimeksi Järvinen jätti kotiottelun väliin auto-ongelmiin vedoten. Muut epäilevät vahvasti, 
että syynä oli Tarja. 
 
– Mutta missä on Super-Ville? lempääläläiset supisivat. 
 
– Olkaa ihan rauhassa. Supermiehelle tuli löysät housuun, kun Lempäälän-matka alkoi 
lähestyä. Hän lähti pakoon Itävaltaan asti. Jonnekin Alppien taakse, Lukon valmentaja Petri 
Hildén huikkasi. 
 
Mattilan piti matkustaa Keski-Eurooppaan vasta keväällä, mutta syksyinen Kisa-ottelu jätti 
pahan trauman. Hän muistaa ikuisesti kamppailun ratkaisseen emämunauksen. Lapsellisen 
löysä hyppysyöttö osui verkon alareunaan Lukon saatua ottelupallon. Tästä virheestä 
puhutaan Kostian Kievarissa jokaisen Lukon pelin ja harjoituksen jälkeen. Oli Super-Ville 
paikalla tai ei. 
 
Mattilan maine on kiirinyt Etelä-Suomeen asti. Hiljattain pääkaupunkiseudulta tuli yllättävä 
soitto. Herrasmies kyseli Mattilan puhelinnumeroa muka työasioita varten. Sävystä oli 
pääteltävissä paljon muuta. Lukon johtokunta on päättänyt, ettei Super-Villestä luovuta 
ilman tuntuvia korvauksia. Tarkka summa on vielä määrittelemättä, mutta se liikkuu 
jossakin kymmenen ison tuopin paikkeilla. 
 
Myös kolmossarjan veltoin keskitorjuja Kimmo Lehtelä jänisti ottelusta, mutta hän säästyi 
suurilta kuittailuilta Mattilan ansiosta. Lehtelä karkasi Egyptiin asti. Hän kertoi paikan 
avoimesti, mutta vaikeni kaikesta muusta. Syy selvisi kiertoteitse. Letkukäsi oli matkassa 
vanhempiensa ja tyttöystävänsä kanssa. Siis Ö-luokan keikalla. 
 
Ettei tule väärinkäsityksiä: Lehtelän seuralaiset ovat erittäin mukavia ihmisiä, mutta se ei 
muuta kylmää faktaa miksikään. Villit poikamiespäivät taitavat loppua lähiaikoina. 
 
Kaivannon hurmuri Pentti Nieminen loukkaantui syvästi jouduttuaan erotuomarin 
puhutteluun. Kaivannon Casanova ei ole tehnyt koskaan pahaa kärpäsellekään. Niinpä hän ei 
voinut käsittää tuomarin reaktiota. 
 
Niemisen pelireissu oli muutenkin mystinen. Kylmästä oluesta nauttiva vasuri jätti 
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baarikierroksen kokonaan väliin ja väitti kiiruhtavansa töihin. Muut pohdiskelivat, menikö 
hän Hauholle, Hervantaan vai peräti Huittisiin. 

16.1. Luja-Lukko-Luolajan Kajastus  3–0 (25–16, 25–14, 25–23) 
 
Vuoden ensimmäisen kotiottelun ykköshahmoksi nousi Huutijärven ihmemies Ville Super-
Mattila – kukas muukaan. 
 
Suurenmoista kautta pelaava Mattila valittiin luonnostaan illan tähtipelaajaksi, mutta 
kunnianosoitukset eivät jääneet tähän. 
 
Pelin jälkeen kuningaslaiturille ojennettiin syyskauden parhaan pelaajan palkinto. 
 
Päätöksen tehnyt raati totesi, että tämänkertainen valinta oli poikkeuksellisen helppo. Koko 
Lounais-Suomen alueelta ei löytynyt Mattilalle yhtään todellista haastajaa. 
 
– Kieltämättä peli on kulkenut loistavasti koko alkukauden. Siihen nähden valinnasta ei voi 
olla kauhean yllättynyt. Oikeata miestä muistettiin, Mattila tokaisi vaatimattomaan tyyliinsä. 
 
Niinpä oli oikein, että juhlava tilaisuus järjestettiin Lounais-Suomen pyhätöksi nousseessa 
Paelkaene Gardenissa. Joukkuekaverit antoivat Super-Mattilalle raikuvat aplodit ja pystyivät 
pitämään pokkansa ihailtavan hyvin. 
 
– Onhan tämä hieno tunnustus, mutta pokaalit eivät jää tähän. Toivottavasti kaikki 
vierasjoukkueet ymmärtävät järjestää kunnon palkinnot kevääksi. Rahakaan ei olisi 
pahitteeksi, Mattila heitti. 
 
Mattila aloitti vuoden rehvakkaasti tipattomalla jaksolla, mutta tämä jäi vain kahden viikon 
mittaiseksi. Tohtori innostui niin paljon Kajastus-voitosta, että hän asteli poikkeuksellisesti 
Kostian Kievariin ja siemaisi pitkän oluen kulttipaikan viihtyisässä ilmapiirissä. 
 
Samalla hän totutteli ensi viikon tavoille. Hana käy tiuhaan tahtiin, kun aluesarjan helmi 
matkustaa Itävaltaan laskettelemaan ja rilluttelemaan. 
 
Suuresta tunnustuksesta huolimatta Mattila teki koko syyskauden karmeimman virheen. Hän 
syötti ottelupallon verkon alareunaan avauskamppailussa Lempäälän Kisaa vastaan. 
Käsittämättömästä virheestä piti maksaa kova hinta. 
 
Lukon passari Jussi Järvinen vetäytyi Kajastus-ottelusta viime tingassa. Hän väitti, ettei auto 
lähtenyt käyntiin. 
 
Hämeenlinnasta kantautuneiden tietojen mukaan syy oli toinen. Järvinen oli nähty keskustan 
kuppilassa viehättävän daamin kanssa. Tarjoilijan mukaan seuralainen tottelli Tarja-nimeä. 
 
Järvinen on ollut hissukseen siviiliasioistaan, mutta pikkujouluissa tuli esiin yhtä ja varsinkin 
toista. Kun passari oli kumonnut muutaman oluen, hän muuttui ruuneperiksi. 
 
Silloin käytiin läpi tuulat, pirjot ja päivit. Muut kuuntelivat kateellisina vireän poikamiehen 
tarinoita. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


– Jos jutuista on puoletkin totta, pakko kumartaa Jussin suuntaan, yöelämässä viihtyvä 
Kimmo Lehtelä myönsi. 
 
Lukon valmentaja Petri Hildén suhtautui tyynesti Järvisen poissaoloon. Järvisen paikalle 
komennettiin vihdoin tilaisuutensa saanut Jari Perkiö ja monitaituri Pentti Nieminen. 
 
– Eikö parempia kavereita todellakaan löydy, Saarikylien Sulttaani Asko Niemi heitti. 
 
– Katso ympärillesi, Perkiö vastasi. 
 
– No, eipä tosiaankaan. Onneksi Pepsi Pajusesta ei tehty passaria. Koppurasormi on ainoa 
lentopalloilija, jolle voidaan viheltää käsittelyvirhe myös hihalyönnissä, Niemi latasi. 
 
Perkiö ja Nieminen hoitivat ruutunsa tyylikkäästi. 
 
– Passarit paasaavat aina paikan vaativuudesta. Ihan suotta. Tämähän on helppoa hommaa, 
Perkiö innostui. 
 
Lukon seuraavan vastustajan Lempäälän Kisan valmistautuminen herättää hilpeyttä ympäri 
Pirkanmaata. 
 
Liigalentopallosta nauttiva Markku Jousranta jätti hiljattain Isku-Muurame-ottelun väliin 
päästäkseen Kisan harjoituksiin. Tiettävästi Jousrannan nostopeli on yskinyt pahasti viime 
viikkoina. Niinpä hän on nähnyt jo muutamana yönä painajaisia pälkäneläisten inhottavista 
syötöistä. 
 
Alueen ylimainostetuin passari Juha Raunio pitää taas tipatonta tammikuuta. Rauniolle on 
muistutettu useaan otteeseen, että olueton jakso on pelkkää tekopyhyyttä. Kaikki tietävät, 
että Mister Pateri siemaisee helmikuussa sitä enemmän. 
 
Kisan touhut muuttuivat surkuhupaisaksi sunnuntaina joukkueen vieraillessa Lammilla. 
Paluumatka sisälsi normaalin seisahduksen, mutta jopa Raunio hämmästeli 
joukkuekavereidensa touhuja. 
 
Vain yksi pelaaja tilasi oluen – ja hänkin pienen. Muut tyytyivät kahviin, pullaan, kaakaoon 
ja muihin turhanpäiväisyyksiin. 
 
Tämä herätti yleistä pahennusta Pälkäneellä. Jos Lukon kaverit toimisivat samoin, heille 
naurettaisiin päin näköä. 
 
– Nyt on nousun kannalta ratkaisevat viikot. Pojat eivät halua jättää mitään sattuman 
varaan, kun supervaarallinen pälkäneläisjoukkue tulee vierailulle, Raunio paasasi. 

9.1. Kalevan Lentopallo-Luja-Lukko  3–1 (20–25, 25–15, 25–14, 27–25) 
 
Koripallokentiltä kaapattu Sami Rantanen on osoittautunut kultaakin arvokkaammaksi 
vahvistukseksi muiden nauramalle pälkäneläisjoukkueelle. 
 
Yötä päivää hälytysvalmiudessa oleva Rantanen on valmis lähtemään Luja-Lukon avuksi 
milloin tahansa. Kutsuja on sadellut tasaisin väliajoin kauden mittaan. 
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Rantasta tarvittiin taas kipeästi joukkueen matkustaessa toistamiseen Kalevan Lentopallon 
vieraaksi. Aluesarjan kamppailu pantiin kertaalleen nippuun jo joulukuun puolivälissä, 
mutta Lounais-Suomen lentopallojaoston johto määräsi pälkäneläiset uudestaan Tampereelle. 
 
Luja-Lukko joutui kärsimään siitä, kun KaLen miehet töppöilivät edelliskerralla. Loogista – 
eikö totta? 
 
Tällä kertaa KaLen joukkue tuli kuin ihmeen kaupalla ajoissa paikalle, vaikka peliareenaa oli 
muutettu. Sähköinen peli siirrettiin Kaukajärven pyhätöstä paljon arkisempaan Hatanpään 
kouluun. 
 
Luja-Lukko jätti järkälemäisen keskitorjujan Asko Niemen varmuuden vuoksi kotiin. 
Pälkäneläiset pelkäsivät, että Iso-Asko ryhtyy konahtelemaan tosissaan vastustajille. Kun 
tämä kaveri suuttuu oikeasti, pysäyttämiseen tarvitaan komppanian verran vahvoja miehiä. 
 
Kun Niemen poissaolo varmistui, Lukko turvautui taas kerran Rantasen apuun. 
Monipuolisen pallotaiturin kännykkä oli syystä tai toisesta mykkänä, mutta ei hätää. Mies 
löytyi helposti Kostian Kievarin ja Ankkuribaarin välimaastosta. 
 
Jäi hiukan epäselväksi, oliko Rantanen menossa Kievarista Ankkuriin vai Ankkurista 
Kievariin. Samapa tuo, kun kaveri löytyi. 
 
Kerran Rantanen haettiin matkaan Syrjänharjusta. Hän oli vetänyt juuri 20 kilometrin 
lenkin, mutta virtaa löytyi kummasti yhteen lentopallo-otteluun. Mies suorastaan pomppi 
riemusta, kun kuuli pääsevänsä Toijalaan asti. 
 
Rantanen on pakko pitää hätävarana myös silloin, jos letkukäsi Kimmo Lehtelä on laskettu 
varmojen lähtijöiden joukkoon. Lehtelän varma on nykyään suhteelllinen käsite myös 
arkisin, koska hänelle on laadittu omat Pauliina-pykälät. 
 
Ne sisältävät tarkat lähtö- ja kotiintuloajat sekä tiukan baarikiintiön. Lehtelällä on lupa 
imaista vieraspelien jälkeen korkeintaan yksi iso olut. Määriä tarkkailee Marko ”Pontikka” 
Pajunen. 
 
Rantanen esiintyi edukseen Hatanpään hornankattilassa. Hän sai pelin jälkeen parhaan 
pelaajan palkinnon KaLen vahvalta taustavoimalta Jarmo Sokalta. 
 
Rantanen yritti peitellä tyytyväisyyttään – turhaan. 
 
Sen sijaan Lukon ihmemies Ville Super-Mattila oli ihmeissään. Hän ei voinut käsittää outoa 
valintaa. 
 
Myöhemmin Mattilalle valkeni, että Sokka halusi antaa tunnustuksen koko Lukon 
joukkueelle urheilullisesta käytöksestä. Pälkäneläiset malttoivat pitää suunsa supussa 
edelliskamppailun tapahtumista. 
 
Niinpä rahamieheksi osoittautunut Sokka tarjosi kierroksen koko ryhmälle. Mattila kieltäytyi 
tarjouksesta tipattomaan tammikuuhun vedoten, mutta Lehtelän mukaan todellinen syy oli 
toinen. 
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Lehtelä oli varma, että Mattila suivaantui palkinnon jakamisesta. Huutijärven Supermies on 
tottunut pokkaamaan ykköspokaalit yksinään. 
 
– Pitää toivoa, ettei pojalle jäänyt paha mieli, Lehtelä letkautti. 
 
Luja-Lukon passari Jussi Järvinen hämmästeli viime viikolla Mattilan ympärillä vellovaa 
kohua. 
 
– Tulisit kerrankin ajoissa treeneihin, niin tietäisit mistä kopissa puhutaan, kioskimyyjien 
kuskimieheksi vajonnut Jari Perkiö tokaisi. 
 
– Parempikin puhuja. Eihän sinulla ole mitään käsitystä tämään kauden peleistä, kun et ole 
koskaan paikalla, Järvinen vastasi. 
 
Uusintakamppailu päättyi nolosti, kun Super-Mattilan lyönti painui takaseinään. Ilmeisesti 
laituri oli tehnyt liikaa voimaharjoituksia vuodenvaihteen Lapin-leirin aikana. 
 
– Älä välitä, Ville! Tämä ei ollut kauden pahin virheesi. Se tuli jo avauspelissä, kun syötit 
ottelupallon typerästi verkkoon, Pajunen lohdutteli. 
 
Muistattehan vielä. Lempäälän Kisan tähtisikermä oli antautunut jo henkisesti, kun Mattila 
tunaroi pahan kerran legendaarisessa Paelkaene Gardenissa. 

14.12. Kalevan Lentopallo-Luja-Lukko  0–3 (0–25, 0–25, 0–25) 
 
Huutijärven Supermies Ville Mattila koki vaatimattoman lentopallouransa suurimman 
kiirastulen varhain sunnuntaiaamuna. 
 
Mattila ehti käydä läpi mielessään vaikka mitä tarpoessaan Kangasalan raittia omantunnon 
tuskissaan. 
 
Aluesarjan kirkkain tähti tiesi, että pian on edessä odotettu kärkikamppailu Kalevan 
Lentopalloa vastaan. 
 
Niinpä hän yritti koota ajatuksensa ja voimansa, mutta mikään ei auttanut. Päätä kivisti ja 
vatsaa kouristeli terapialenkistä huolimatta. 
 
Super-Mattilan piti maksaa kovat lunnaat edellisillan pikkujoulusta. Kenelläkään ei ole 
tarkkaa selkoa, mihin aikaan hurja laitahyökkääjä kotiutui Tampereen kuumasta yöstä. 
 
Viimeiset varmat tiedot saatiin hiukan ennen puolta yötä, kun Mattila lähetti tekstiviestin 
Näsinneulasta ja kyseli koordinaatteja aamun pelistä. Hän halusi tietää, missä ja mihin 
aikaan kamppailu pelataan. 
 
Tämä oli kerrottu pitelemättömälle pallontappajalle jo useaan kertaan, mutta muisti alkoi 
hämärtää tunnelmallisen aterian jälkeen. Super-Mattila ei erottanut enää sen jälkeen 
Näsijärveä Pyhäjärvestä. 
 
Luja-Lukon johto mietti pitkään, pitäisikö kosteat illanistujaiset kieltää Super-Mattilalta 
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kokonaan. Siihen ei löytynyt kuitenkaan kanttia, koska Tohtori Sykerö on arvovaltainen mies 
Pirkanmaalla. 
 
Tosin kosteissa juhlissa viihtyvä Kimmo Lehtelä on kyseenalaistanut useaan otteeseen Super-
Mattilan maineen. Pälkäneen kuuluisin letkukäsi väittää, ettei Sykeröllä ole minkäänlaista 
tuntumaa viihde-elämään. 
 
No, nämä sanat on syytä jättää omaan arvoonsa. Lehtelä vapisi Kaukajärven vaihtopenkillä 
kuin haavanlehti, vaikka salissa ei ollut vielä ainuttakaan vastapuolen pelaajaa. 
 
Niinpä pälkäneläiset päättivät, ettei Lehtelää päästetä kentälle edes hädän tullen. Tällä kertaa 
koripalloon hurahtanutta Sami Rantasta pidettiin kymmenen kertaa parempana 
vaihtoehtona. 
 
Lehtelän kunto on helppo päätellä tästä ratkaisusta. 
 
Takaisin Super-Mattilaan. Hän hiippaili Kaukajärven vapaa-aikataloon tutusti rinta 
kaarella, mutta määrätietoiset askeleet eivät hämänneet ketään. 
 
Kalpeat kasvot kertoivat enemmän kuin sata sanaa. Niistä oli helppo päätellä, ettei Mister 
Huutijärvi ollut halunnut jättää mitään väliin. Hän oli ottanut omansa myös viimeisellä 
kierroksella joukkuekaverin ystävällisestä varoituksesta huolimatta. 
 
KaLen hölmöily pelasti huonossa hapessa olleen Super-Mattilan maineen. Muut kypsyivät jo 
pukukopissa, kun hän ilmoitti ottavansa parhaan pelaajan palkinnon heikossakin kunnossa. 
 
Onneksi Marko ”Pontikka” Pajunen heitti väliin osuvan kuitin. 
 
– Kuules nyt Supermies. Muista pitää sitten syöttö ruudussa, kun saamme ottelupallon, 
Pajunen lohkaisi. 
 
Pirkanmaan lentopalloväki kauhistelee edelleen Super-Mattilan täydellistä oikosulkua. Hän 
syötti ottelupallon verkkoon kauden avauskamppailussa Lempäälän Kisaa vastaan. 
 
Siinä vaiheessa jokainen E-juniorikin tajusi, minkälaisen mokan Tohtori Sykerö teki. Niinpä 
Kostian Kievarissa puhuttiin yleisesti Tohtori Syheröstä. Ihan aiheesta. 
 
Sunnuntaista tuli täysi farssi, koska kukonlaulun aikaan nousseiden Luja-Lukon pelaajien 
seurana oli vain kirjuri. Pälkäneläiset lämmittelivät puolisen tuntia, kunnes kirjuri ryhtyi 
soittelemaan tuomarin ja KaLen pelaajien perään. 
 
Tuomari saapui lopulta lähes tunnin myöhässä ja KaLen joukkueen rippeet vielä 
myöhemmin. 
 
Tämä oli liikaa Luja-Lukon isännälle Asko Niemelle. Iso-Asko ilmoitti järkähtämättömästi, 
ettei olemassa ole kuin yksi vaihtoehto – luovutusvoitto pälkäneläisille. 
 
Kun Iso-Asko konahti, kukaan ei uskaltanut vastustaa vahvaa keskitorjujaa. Eikä ollut 
syytäkään. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Niinpä Luja-Lukko voitti kamppailun harvinaisin lukemin 25–0, 25–0, 25–0. 
 
Parhaan pelaajan palkinnon jakaminen oli helppo tehtävä. Se annettiin suosiolla sitä 
kinunneelle Super-Mattilalle. Tällä kertaa perusteena oli sankarillinen toipuminen nopeassa 
ajassa. 
 
Super-Mattilaa kyydittänyt Pentti Nieminen kertoi jälkikäteen, ettei matkan aikana tarvittu 
ylimääräisiä pysähdyksiä. Eikä auton sisätiloja tarvinnut putsata jälkikäteen. 
 
– On se vaan kova jätkä, Pajunen kehui Super-Mattilaa. 

28.11.  Luja-Lukko-HSV  2–3 (26–28, 23–25, 25–13, 25–17, 12–15) 
 
Heti kärkeen pahoittelut otteluraportin viipymisestä. 
 
Siihen on järkevä selitys. Piti ensin varmistaa, että kaikki Luja-Lukon pelaajat pääsivät 
turvallisesti kotiin myöhään perjantai-iltaan venyneen kamppailun jälkeen. 
 
Monen kaverin paluu viivästyi tuntuvasti peliä seuranneen saunaillan / pikkujoulun takia. 
 
Aluksi pitää todeta, että Jorma Kotanen ja Pekka Viitanen painuivat pehkuihin suoraan 
Paelkaene Gardenista. Konkareille hiipi uni silmään jo ennen iltakymmentä ja ensimmäisiä 
löylyjä. 
 
Kotanen vetosi seuraavana aamuna odottaneeseen veteraaniturnaukseen. Viitasella oli 
työkiireitä. Muut pohtivat, tarkoittivatko työkiireet tässä yhteydessä samaa kuin 
tuomarisuuruus Pekka Ikosen tapauksessa. Ikonen on tehnyt katoamisistaan suurta taidetta. 
 
Seuraavaksi hiipui Kangasalan kohukaksikko Ville Mattila-Pentti Nieminen. Herrat 
ilmoittivat jatkavansa iltaa Kimi Räikkösen kantapaikassa Myrskyluodossa, mutta sen sijaan 
tie vei suoraan pehkuihin. 
 
Ilmeisesti heille oli annettu tarkka kotiintuloaika – eikä kumpikaan halunnut joutua 
mykkäkouluun. 
 
Takavuosina Nieminen olisi kiiruhtanut tukka putkella Hervannan suuntaan, mutta nyt 
Kaivannon Casanova tyytyi siemaisemaan muutaman oluen ja kehuskelemaan omilla 
pelitaidoillaan. 
 
Muut yrittivät kuunnella nauramatta, mutta hymy hiipi väkisin huulille Niemisen ylistäessä 
ketterää puolustuspeliään. 
 
Super-Mattilaa ei lohduttanut tällä kertaa edes parhaan pelaajan palkinto. Itsevarma 
laitahyökkääjä otti palkinnon vastaan itsestäänselvyytenä. 
 
Mattilaa uuvutti saman viikon mediapäivä. Hän oli kutsunut paikalle kaikki suurimmat 
tiedotusvälineet Ilta-Sanomista, Urheiluruudusta ja Helsingin Sanomista lähtien. 
 
Sen sijaan paikalle ilmestyi vain kolme toimitusharjoittelijaa. Yksi tuli Huutijärven 
päiväkerholehdestä, toinen Pälkäneen ala-asteen leikkisanomista ja kolmas Lehtelän 
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radioasemalta. 
 
Mattilan oli vaikea peitellä pettymystään, koska hän kuvitteli nousevansa pääaiheeksi 
valtakunnallisilla tv-kanavilla ja maan suurimmissa lehdissä. 
 
– Yritä nyt rauhoittua. Tuskin toimittajakato johtui siitä verkkosyötöstä, joukkuekaveri 
Marko Pajunen lohdutteli. 
 
Muistattehan – Luja-Lukko sai ottelupallon avauskamppailussa kivikovaa Lempäälän Kisaa 
vastaan, mutta loistava tilanne kuivui kokoon Mattilan pöhkön verkkosyötön takia. Pajunen 
kävi tarkistamassa paikan ja totesi pallon osuneen juuri ja juuri verkon alareunaan. 
 
– On muillekin tullut silloin tällöin verkkosyöttöjä. Tosin ei noin pahaan paikkaan, Pajunen 
muistutti. 
 
Illan pahimman oharin teki kaikkien tuntema letkukäsi Kimmo Lehtelä. Koomisesti 
hyppäävä keskitorjuja väitti tuntevansa kovaa poltetta Tampereen kuumaan yöhön. Niinpä 
hän hyppäsi samaan taksiin Niemisen ja Mattilan kanssa. 
 
Tosiasiassa Lehtelä on tällä hetkellä pahemmin tossun alla kuin kukaan toinen Lukon 
pelaaja. Tyttöystävä oli määrännyt letkukäden lähtemään Tampereelle kesken saunaillan. 
 
Vaikka Lehtelällä oli hauskaa Putken ja Puhaltimen löylyissä, mikään ei auttanut. 
 
Joukkuekaverit sopivat, että tästä kuittaillaan Lehtelälle ainakin kerran kaikissa 
loppukauden pelijutuissa. 
 
Niinpä Kostian Kievarin kiehtovaan ilmapiiriin lähti vain Lukon ydinjoukko. Valmentaja 
Petri Hildén sai seurakseen Pajusen, Jari Perkiön, Jarno Leanderin, Sami Rantasen, Asko 
Niemen ja Pälkäneen yössä tulikasteensa saaneen Jussi Järvisen. 
 
Järvinen julistautui illan mittaan vankkumattomaksi poikamieheksi ja osoittautui todelliseksi 
seuramieheksi. Muut eivät tahtoneet saada suunvuoroa Hämeenlinnan passarisuuruuden 
päästyä vauhtiin. Hän jätti toiseksi jopa Hildénin. 
 
Muut olivat hiukan huolissaan Järvisen yösijasta. 
 
– Älkää pojat huolehtiko. En ole ensimmäistä kertaa reissussa, Järvinen rauhoitteli. 
 
Järvinen pyöri Pälkäneen keskustassa vielä lauantaina puolenpäivän tienoissa. Hän asteli 
Kievariin syömään maireasti hymyillen. 
 
Tämä herätti kateutta joukkuekavereissa – turhaan. 
 
Lopulta kävi ilmi, että Järvinen oli yöpynyt Putken ja Puhaltimen edustavissa saunatiloissa. 
Seurana oli Margitin ja Birgitin sijasta vain Pajunen ja muutama muu janoinen 
pälkäneläinen. 
 
Heidän mielestään Kievari meni kiinni aivan liian aikaisin. 
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Ainakin Pajunen sai kuulla kunniansa jälkikäteen. Kotona ei uskottu millään, että Kievarista 
voi kotiutua vasta aamukahdeksan jälkeen. 
 
Nyt jännitetään, pääseekö Pepsi treeneihin seuraavaan kolmeen viikkoon. 

17.11.  Aitolahden Riento-Luja-Lukko 0–3 (10–25, 18–25, 20–25) 
 
Luja-Lukon hakkuri (anteeksi kaikki tosihakkurit) Marko Pajunen koki vaatimattoman 
lentopallouransa piinaavimmat hetket sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. 
 
Lakanat kostuivat tuskanhiestä Pajusen pyöriessä hermostuneesti läpi yön. Vatsanpohjassa 
kouristeli omituisesti. Ihan niin kuin seitsemän koiperhosta olisi viettänyt omia bileitänsä. 
 
Toki Pajunen oli vielä hiukan tolaltaan kosteasta viikonlopusta, mutta suurin syy löytyi 
maanantai-iltana odottaneesta aluesarjan trilleristä. Aitolahden Riennon kohtaaminen oli 
pyörinyt koppurasormen mielessä jo monta vuorokautta. 
 
Niinpä perjantainen peli TT-Volleyta vastaan oli hänelle pelkkä läpihuutojuttu. Kaikki 
energia oli suunnattu tuttuun Sorilan kouluun. 
 
Pajunen yritti peitellä hermostuneisuuttaan pehmeillä jutuilla, mutta läppä ei lentänyt 
normaaliin tapaan. Hän jäi huulenheitossa hopealle jopa Jorma Kotasta ja Pentti Niemistä 
vastaan. 
 
– Pojat, omaa peliä vaan. Alusta lähtien täysillä, Pajunen hoki Kangasalan kohdalla. 
 
– Rauhoitu nyt hyvä mies. Pitäisikö sinun käväistä Myrskyluodossa jo menomatkalla, Luja-
Lukon letkukäsi Kimmo Lehtelä lohkaisi. 
 
– Ei, ei missään tapauksessa. Nyt otetaan hyvä alkulämpö, että saadaan kunnon startti 
otteluun. AitRi on vaarallinen kotisalissaan, Pajunen paasasi. 
 
– Älä ota paineita. Sovitaan niin, että kaikki passit annetaan tällä kertaa pelimiehille. Keskity 
sinä vaan syöttämään. Se riittää, kun vedät verkon yli. Älä ota mallia Mattilasta, Lehtelä 
opasti. 
 
Lehtelä viittasi aluesarjan ykköstähden Ville Mattilan hölmöön virheeseen sarjan 
avauskierroksella. Luja-Lukko menetti voiton Mattilan syötettyä ottelupallon verkkoon. 
 
Tarkasti ottaen verkon alareunaan. Juuri Pajunen kävi tarkistamassa paikan. 
 
– En minä nyt niin pöhkö ole kuin Mattila, Pajunen tuhahti. 
 
Tällä kertaa Luja-Lukon joukkue ehti hyvissä ajoin perille, vaikka Lehtelä myöhästyi 
lähdöstä tuttuun tapaansa. Letkukäden piti halailla tyttöystävänsä kanssa kymmenen 
minuuttia eteisessä ennen kuin hän pääsi matkaan. 
 
Vaikka Pajunen on käynyt kymmeniä kertoja Sorilan salissa, hän yritti hermostuksissaan 
väärästä ovesta sisään. Vähältä piti, ettei hän avannut väkisin lukossa ollutta ovea. 
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– Täältä Pepsi. Pukuhuoneet ovat tässä suunnassa. Pitääkö taluttaa kädestä, Lehtelä opasti 
isällisesti. 
 
Pajunen kävi niin kovilla kierroksilla, että hän pani kengät vääriin jalkoihin ja pelipaidan 
nurinpäin päällensä. Pelikaverit ilmoittivat asiasta kohteliaasti ja pelastivat Pepsin nololta 
tilanteeta. 
 
Samalla sovittiin, ettei Pajusen koomisiin kosketuksiin puututa alkulämmittelyn aikana. 
Pallon annettiin kimpoilla suosiolla sinne tänne. 
 
Ihme kyllä: Pajunen selviytyi kamppailusta normaalilla virhemäärällä. Tästä kuuluu suurin 
ansio valmentaja Petri Hildénille ja passari Jussi Järviselle. Pepsiä käytettiin mahdollisimman 
vähän läpi ottelun. 
 
Strategia oli looginen – mitä vähemmän kosketuksia, sitä vähemmän virhemahdollisuuksia. 
 
Olisittepa nähneet Pajusen huojentuneen ilmeen, kun tuomarin päätösvihellys soi. 
Olemuksesta näki, että voitto oli Pepsille lähes maailmanmestaruuden arvoinen hetki. 
 
Monen vuoden traumat lähtivät kerrasta. 
 
– Ehkä muutaman vuoden takainen Pälkäneen-vierailu häipyy vihdoin mielestä. Se on 
aiheuttanut painajaisunia tämän tästä, Pajunen huokaisi. 
 
Pajusen silloinen joukkue AitRi kesti Lukon kyydissä vain 42 minuuttia erätaukoineen 
päivineen. Selkäsauna oli niin nöyryyttävä, että Pajunen ja kumppanit häipyivät Pälkäneeltä 
suoraan kotiin. Kukaan ei kehdannut näyttää naamaansa legendaarisessa Kostian Kievarissa. 
Luultavasti heidät olisi naurettu pihalle jo ulko-ovelta. 
 
Pian tämän jälkeen Pajunen päätti muuttaa Pälkäneelle päästäkseen parempaan seuraan. 
 
Silloin pälkäneläispelaajat pohtivat pitkään, voiko tommoisesta sohloporukasta ottaa ketään 
edes harjoituksiin. Lopulta Pajunen sai armon. 
 
– Ollaan muuten sarjakärjessä siitä Mattilan hypäristä huolimatta, Pajunen heitti Sorilan 
pukukopissa. 
 
Kuitti aiheutti yleistä (ja täysin ansaittua) hilpeyttä muissa pelaajissa. 
 
Mattilan kuuluisa hyppysyöttö nousi puheenaiheeksi myös Sorilassa. Hän pääsi vetämään 
taas ottelupalloa, mutta tällä kertaa aloitus painui metritolkulla pitkäksi. 
 
– Pallo kävi niin korkealla, että se olisi osunut Paelkane Gardenissa kattoon, Hildén 
hämmästeli. 
 
Silti Mattila valittiin kamppailun parhaaksi pelaajaksi. 
 
Lukko venytti voittoputkensa jo neljän ottelun mittaiseksi. Vastaavaa ei ole koettu koskaan 
aiemmin Super-Mattilan aikakaudella. 
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14.11.  Luja-Lukko-TT-Volley 3–0 (25–11, 25–17, 25–7) 
 
Perjantai-iltana koettiin kaksi äärimmäisen harvinaista hetkeä. 
 
Ihme 1: Luja-Lukko kaappasi jo kolmannen (!) peräkkäisen voittonsa. 
 
Ihme 2: Aluesarjan ykköstähti Ville Mattila suuntasi kulkunsa Paelkaene Gardenista Kostian 
Kievariin. 
 
Näissä tapauksissa riittää sulateltavaa vielä pitkäksi aikaa. 
 
Kun Luja-Lukon valmentaja Petri Hildén ilmoitti Mattilan päässeen näkyvästi esille 
paikkakunnan ykkösjulkaisussa Sydän-Hämeen Lehdessä, Tohtori Sykerön silmät alkoivat 
loistaa kuin Naantalin aurinko torstaiaamuisella kalustusreissulla. 
 
Mattilan iloksi Kievarin tiskiltä löytyi tuore Sydän-Hämeen lehden numero. 
 
Huutijärven pommittaja kaappasi lehden nopeasti käsiinsä ja avasi etusivun toiveikkaasti. 
 
Olisittepa nähneet pettyneen ilmeen, kun kannesta ei löytynytkään tuoretta valokuvaa 
sankarilaiturista. 
 
No, siväsivuilla on perinteisesti enemmän tilaa. Lukon voitto oli nostettu urheiluosuuden 
ykkösaiheeksi LP Kangasalan ykkössarjajoukkueen edelle, mutta Mattilan haaveilema kuva 
puuttui. 
 
Mattila yritti peitellä harmiansa, mutta tämä jäi pelkäksi aikeeksi. 
 
Ilme muuttui entistä mietteliäämmäksi, kun hän luki tarinan läpi. Hildén oli tuonut 
painokkaasti esiin Mattilan surullisenkuuluisan hyppysyötön sarjan avauskamppailussa. 
 
Kerrataanpa vielä: Lukko sai ottelupallon kivikovaa Lempäälän Kisaa vastaan, mutta 
supervoitto jäi haaveeksi Mattilan vedettyä löpsön hypärinsä verkkoon. 
 
Marko Pajunen kävi tutkimassa paikan heti pelin päätyttyä ja totesi pallon osuneen juuri ja 
juuri verkkoon. Siis alareunaan. 
 
– Alkaa kyllästyttää tämä julkisuus, Mattila heitti. 
 
Niinpä muut Luja-Lukon pelaajat päättivät Pajusen johdolla, ettei Mattilan verkkosyöttöä 
mainita tästä eteenpäin kuin korkeintaan kaksi kertaa yhdessä jutussa.. 
 
Kievarin tunnelma jäi tällä kertaa tavallista vaisummaksi, koska paikalta puuttuivat sekä 
vastapuolen pelaajat että Hauhon rouvat. 
 
TT-Volleyn joukkue joutui kiiruhtamaan suoraan kotiin, koska lammilaispelaajat ovat vielä 
B-junioreita. Heidän pitää odottaa vielä tovi ennen kuin pääsevät aistimaan Kievarin 
viihtyisän ilmapiirin. 
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Hauhon rouvilla oli puolestaan perinteinen pikkujouluilta Hämeenlinnassa. Kaivannon 
Casanova Pentti Nieminen sai monta pahoittelevaa tekstiviestiä ottelun alla. 
 
– En tahtonut löytää millään kunnon inspiraatiota, kun tiesin rouvien poissaolon, Nieminen 
manasi. 
 
Aluesarjan pehmeäkätisen laituri Jari Perkiö koki Kievarissa keskiviikkoiltana pitkän uransa 
nöyryyttävimmän hetken. Hän ei saanut Luja-Lukon pelaajille sovittua alennusta oluestaan, 
koska tarjoilija ei tunnistanut ylimainostettua laituria. 
 
– Siitäs sait, kun käyt niin harvoin harjoituksissa, Pajunen lohkaisi. 
 
Samalla kävi kuitenkin ilmi, ettei Perkiö pyöri enää Kievarissa myöskään viikonloppuisin. 
Syyn arvaatte. 
 
Kamppailun päätöserässä koettiin nostalginen hetki, kun Lukon ikinuori Jorma Kotanen 
heitti passin toiselle vetreälle viisikymppiselle Pekka Viitaselle. 
 
Väkivahva keskimies täräytti pallon tietysti kenttään. 
 
– Sehän sujui kuin 1970-luvulla, Hildén innostui. 
 
Lukon kokoonpanossa oli niin paljon miehiä, etteivät kaikki tahtoneet mahtua vaihtopenkille. 
 
Voitoilla on aina ihmeellinen vaikutus. Silloin kavereita ilmestyy Paelkaene Gardeniin ties 
mistä, vaikka ulko-ovi pantaisiin säppiin. Toissa kaudella joukkueen valmennusjohto yritti 
eksyttää Kimmo Lehtelän muutaman kerran toiseen paikkaan, jotta harjoitusten tasoa 
saataisiin nostettua. 
 
Lehtelä tunsi kuitenkin paikan kuin omat taskunsa ja ilmestyi paikalle jostakin takaovesta 
naama loistaen. 
 
Nyt pelipaikoista on niin kova kilpailu, että Lehtelä ryhtyi venyttelemään lämmittelyn jälkeen 
ja haki tietoisesti paikan aivan Hildénin vierestä. 
 
– Mitäs järkeä tuossa on, kun ei ole mitään venyteltävää, Hildén kuittasi. 
 
Lehtelälle laadittiin vuosi sitten oma punttiohjelma, mutta sen sijaan hän vetää 
viikonloppuisin (ja vähän muulloinkin) tuoppiohjelmaa. 
 
Ai niin, meinasi unohtua. Parhaan pelaajan titteli olisi kuulunut ilman muuta Asko Niemelle, 
ellei sitä annettaisi automaattisesti Mattilalle. Saarikylien Sulttaani on löytänyt elämänsä 
vireen, mutta hän ei suostu paljastamaan salaisuuttaan. 
 
Kun Iso-Asko nostaa leipälapionsa verkon päälle, vastustajien lyöntitila jää olemattomaksi. 
Kun hän konahtaa vielä pari kertaa, kukaan ei uskalla edes yrittää kenttälyöntiä. 
 
Tätä menoa kaikki Saarikylien asukkaat ryhtyvät käymään Paelkaene Gardenissa joka 
toinen perjantai. Pieni tuppukylä on saanut vihdoin oman supermiehen. 
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9.11. Kajastus-Lukko  0–3 (16–25, 14–25, 13–25) 

Aluesarjan supertähti Ville Mattila nousi taas kerran pääpuheenaiheeksi Lukon vieraillessa 
maineikkaan Luolajan Kajastuksen kotiluolassa. 
 
Mattila kävi ilmoittamassa huippukamppailun järjestäjille jo etukäteen, että parhaan 
pelaajan palkinto kannattaa antaa nimenomaan hänelle. Kuulemma muita varteenotettavia 
vaihtoehtoja ei ole olemassakaan. 
 
Mattilan piti kertoa tämä viesti muiden pälkäneläispelaajien tietämättä, mutta kolmossarjan 
koomisin keskitorjuja Kimmo Lehtelä osui kerrankin sopivasti paikalle. Lehtelä kuuli 
Mattilan jutut piipahtaessaan vessassa kolmatta kertaa lyhyen ajan sisään. Edellisiltojen 
riennoista piti maksaa taas veroa. 
 
Muut olivat kiitollisia Lehtelälle kuultuaan Mattilan tempauksista. 
 
Niinpä kaikki pälkäneläispelaajat eivät pystyneet pidättelemään nauruansa kamppailun 
jälkeen. Mattila vilkuili useaan otteeseen tuomaripöydän suuntaan ja odotti järjestäjien 
kutsua palkintoseremonioihin. 
 
Mattilalle tuli täytenä yllätyksenä, ettei aluesarjassa jaeta mitään arvoesineitä pelien jälkeen. 
 
Vielä kolmossarjassa parhaat oli tapana palkita, mutta silloin raadin vallinta ei osunut 
kertaakaan Mattilaan. Syyn arvaatte. 
 
Humoristina itseään pitävä Marko Pajunen yritti keventää tunnelmaa… 
 
– Oltaisiin muuten sarjakärjessä, ellei Mattila olisi syöttänyt ottelupalloa verkkoon, Pajunen 
lohkaisi. 
 
Pälkäneläiset muistavat ikuisesti Mattilan pölhön aloitusvirheen kauden avauskamppailusta. 
Lempäälän Kisa on täydessä paniikissa Lukon hurjan loppurynnistyksen seurauksena, mutta 
vieraat selviytyivät ahdingosta Mattilan ansiosta. 
 
Mattila veti löysän hypärinsä suoraan verkkoon. Pajunen kävi tarkistamassa paikan heti 
pelin jälkeen. Pallo osui hädin tuskin alareunaan. 
 
Tätä tilannetta puidaan vielä kymmeniä kertoja Pälkäneen ja koko Pirkanmaan 
lentopallopiireissä. Jopa suomalaiset ammattilaispelaajat tietävät Mattilan 
kardinaalimunauksen. 
 
Hämeenlinnan-matka toi Mattilan mokaluetteloon jo tämän kauden toisen pitkän 
miinusmerkinnän. 
 
Hurjan kamppailun rasittamat pälkäneläispelaajat kaipasivat kovasti juomaa janonsa 
sammuttamiseksi, mutta Mattila ajoi härskisti suoraan Kangasalle. 
 
Samalla Lukon historiaan tuli paha häpeätahra. Pälkäneläiset eivät ole poistuneet koskaan 
aiemmin vieraspaikkakunnalta ilman pelioluita, mutta nyt tämäkin piti kokea. 
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Lukon harmiksi kapakkahai Pentti Nieminen puuttui matkasta. Nieminen ei olisi lähtenyt 
Hämeenlinnaan missään tapauksessa Mattilan kyydillä. 
 
Kaivannon Casanova koki lentopallouransa suurimman järkytyksen toissa kesänä tultuaan 
harjoituksiin (niin: Lukko myös treenaa) Mattilan mukana. Kun helteinen rupeama oli ohi, 
Niemisen piti kostuttaa karheata kurkkuansa kahdella pitkällä. 
 
Mutta kuinka kävikään: Mattila ei suostunut piipahtamaan legendaarisessa Kostian 
Kievarissa, vaikka Casanova heittäytyi polvilleen ja aneli armoa. Korkealla liitelevä 
moukarilyöjä sai tästä pysyvän trauman. Hän päätti, ettei kulje pelimatkoja Mattilan kyydillä 
enää koskaan. 
 
Sunnuntaina Mattila väitti, että hänen pitää rientää suoraan isänpäivälounaalle. Muut olivat 
taas ällikällä lyötyjä. Edes Lehtelä ei ryhtynyt protestoimaan kovin äänekkäästi, koska hän 
tunsi itsensä todella huonovointiseksi. 
 
– Monessakohan paikassa herra Mattila aikoo lounastaa isänpäivän kunniaksi, Pajunen 
heitti. 
 
Suoraa vastausta ei tullut. 
 
Pajunen nosti Kajastus-kamppailun ehdottomaksi hahmoksi Sami Rantasen, joka on 
hukannut parhaat vuotensa koripalloa pompottelemalla. 
 
Rantanen on oivaltanut vihdoin lentopallon suuruuden ja liittynyt legendaariseen 
aluesarjajoukkueeseen. Älykäs vahvistus tajusi jo neljännellä harjoituskerralla, että pallo 
pitää toimittaa verkon yli viimeistään kolmannella kosketuksella. 
 
Samalla hänelle selvisi, että syöttö on tarkoitus vetää verkon yli. Ei verkkoon, kuten Mattila 
tekee. 

25.10. Toijalan Valpas-Lukko 0–3 (23–25, 17–25, 25–27) 

Lukon letkukäsi Kimmo Lehtelä kalpeni kauhusta kuultuaan lauantaisen määränpään – Pappilan. 

Aluksi Lehtelä luuli katselevansa painajaisunta, kunnes karu totuus valkeni vähitellen. 

Sen jälkeen käyttöön jäi vain yksi keino. Lehtelä luisti joukosta taas kerran, mutta nyt siihen oli kunnon syy. 
Pappilassa käynti olisi tiennyt riehakkaiden poikamiespäivien loppua. 

Sitä Pirkanmaan kuuluisin kapakkahai ei halunnut missään tapauksessa. 

Silloin hän olisi joutunut luopumaan Eveliinasta, Tuulikista, Caritasta, Marjaanasta, Mairesta ja ties kenestä. 

Ei, ei ja vielä kerran ei. 

Lehtelälle valkeni vasta pelin jälkeisenä päivänä, että Pappilaa käytettiin tässä tapauksessa 
hääjärjestelyjen sijasta lentopallo-otteluun. 

Tämä oli joukkuekavereiden tiedossa, mutta muut olivat hiljaa Lehtelän ilmoittaessa 
vetäytymisestä vihreätä Smurffi-limsaa siemaillessaan. 
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Takavuosina hänelle ei tullut mieleenkään Smurffin tilaaminen, mutta kotikuri on 
tiukentunut tuntuvasti viime kuukausien aikana. Nykyään Pirkanmaan pelätyin keskitorjuja 
saa ottaa pelioluen vain viikonloppuisin. Lisäksi keskiviikon treeneistä pitää kotiutua 
viimeistään 21.30. 

Lehtelän poisjäänti oli Lukon onni. Näin pälkäneläiset saivat kentälle hurjan 
keskitorjujaparin Asko Niemi-Marko Pajunen. 

Kun vahvoista käsivarsistaan kuuluisa Niemi on paikalla, kukaan ei uskalla kyseenalaistaa 
hänen pelipaikkaansa. Seuraukset voisivat olla kipeitä. 

Pajusen valinta oli oivallinen veto Lukon peliä johtaneelta Ville Mattilalta. Näin 
koppurasormi saatiin pois hakkurin tontilta. Samalla hänen suorituksiaan saatiin 
vähennettyä tuntuvasti. 

Pajusen sormi- ja hihalyönnit herättävät yleistä kauhua pälkäneläisjoukkueessa. Seurauksena 
on lähes poikkeuksetta käsittelyvirhe tai pallon kimpoaminen pitkin seiniä. 

Helppo arvata, että Mattila oli pelin jälkeen – jos mahdollista – vielä pollempaa poikaa kuin 
normaalisti. Muut saivat kuulla kymmeneen kertaan älykkäästä ratkaisusta. 

Mattila väitti, ettei näin nerokas siirto olisi tullut mieleen edes Mauro Berrutolle. 

Tohtori Sykerö nimesi itsensä tutusti ottelun parhaaksi pelaajaksi. Tämä herätti yleistä 
hilpeyttä edellispelin sähläilyn jälkeen. 

Luotettavien toijalalaislähteiden mukaan kamppailun hahmo oli ilman muuta Kaivannon 
Casanova Pentti Nieminen. Isännät eivät osanneet varautua ollenkaan vasemman käden 
suupaisuihin. ”Lyönnit” tulivat niin hitaasti, että puolustajat ratkesivat muutaman kerran 
nauramaan. 

– Käskin poikia vilkaisemaan tulostaulua ja varoitin keväisestä Pälkäneen-vierailusta. Silloin 
käytän oikeata kättä. Nyt siihen ei ollut mitään tarvetta, Nieminen lohkaisi. 

Ikinuori Jorma Kotanen palasi Lukon kokoonpanoon. Hänet istutettiin heti hakkurin 
paikalle. Kukaan ei ole varma, onko Kotanen syntynyt 1940- vai 1950-luvulla, mutta väliäkös 
sillä. Olut on alkanut tökkiä, mutta peli kulkee edelleen. 

Voittaminen on Lukolle tuttua puuhaa. Pälkäneläisten edellisestä täysosumasta ehti kulua 
aikaa vain kahdeksan päivää vaille vuosi. 

Silloin Lukon jyrän alle jäi Tampereen NMKY. Tamperelaisvieraat eivät osanneet salista ulos 
ilman kioskimyyjien ystävällistä apua. 

Loppuun vielä yllätysuutinen. 

Lehtelän liikkeistä saatiin lisätietoa juuri ennen jutun valmistumista. Hänet oli nähty 
lauantaisen pelin aikaan Hollolan taidenäyttelyssä 
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Etenkin tshekkiläisen Frantisek Kupkan teokset olivat viehättäneet letkukättä. Kupka kuuluu 
abstraktin taiteen tunnetuimpiin nimiin. 

Seuralaisesta ei ole lupa kertoa mitään julkisesti. Sen verran voi kuitenkin sanoa, ettei 
kyseessä ollut mies. 

 

17.10. Luja-Lukko-Lempäälän Kisa 2–3 (25–23, 19–25, 24–26, 25–18, 15–17) 

Ympäri Pirkanmaata kantautuneet viestit pitivät paikkansa – aluesarja osoittautui tasoltaan juuri 
niin kovaksi kuin arveltiinkin. 
 
Niinpä kentällä tarvittiin väkisin Pentti Niemisen tasoisia kavereita kunnon pelin takaamiseksi. 
 
Kaivannon Casanova palasi vaivihkaa Paelkaene Gardeniin syyspimeiden alkaessa. Hän tiesi 
kokemuksesta, että legendaariseen saliin voi tulla isoon ääneen vain Laitikkalan Paronin Tomi 
Vikströmin tapaiset suuruudet. 
 
Niemisen paluu oli häikäisevä. Hän pystyi poimimaan jopa kymmenen sentin päähän tulleet pallot. 
Takavuosina kolmenkin sentin liikkuminen vaati viiksivallulta ihmeitä. 
 
Avausottelun jälkeen rohkenee pyytää Hauhon rouvia seuraavaan kotikamppailuun. Karismaattinen 
Casanova tarjoaa nähtävää sekä kentällä että jälkipeleissä. 
 
Nämä käydään tutusti kulttipaikan maineeseen nousseessa Kostian Kievarissa – missäs 
muuallakaan. 
 
Pälkäneläisjoukkue teki koko kevään tiivistä kartoitustyötä löytääkseen sovittua taktiikkaa 
noudattavan passarin. Lopulta Luja-Lukko löysi Hämeenlinnasta todellisen helmen. Jussi Järvinen 
suostui tekemään harjoituksissa mitä pyydettiin. Häntä ei tarvinnut edes käskeä. 
 
Mutta auta armias, kun kausi alkoi. Järvisestä löytyi sittenkin samantyyppisiä piirteitä kuin Luja-
Lukon edellisistä pelintekijöistä Petri Hildénistä ja Petri Tuomiojasta. 
 
Kun isännät pääsivät hyökkäämään nappinostosta eräpallotilanteessa, Järvinen jujutti pallo 
kylmäpäisesti keskelle kenttää. Passari säästyi tällä kertaa valmennusjohdon arvosteluryöpyltä, kun 
pallo sattui jäämään kankeiden vastustajien keskelle. 

Uusi lempinimi syntyi kuitenkin hetkessä. Hänet ristittiin Peippi-Jussiksi. 
 
Päävalmentajaksi siirtyneen Hildénin taktiset mahdollisuudet jäivät vähiin, koska hänen piti ottaa 
aikalisien sijasta Jussi-taukoja. Näitä käytettiin aina siinä vaiheessa, kun uupunut passari alkoi 
puuskuttaa huolestuttavasti. 
 
Pelitilanteella ei ollut mitään vaikutusta aikalisien pyytämiseen. 

Luja-Lukon peli kulki kuin unelma aina ottelupalloon asti, kunnes Ville Mattila teki pöyristyttävän 
tempun. Tohtori Syherö veti hyppysyötön keskelle verkkoa. 
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Mattilan löysät hypärit ovat herättäneet jo pari vuotta hilpeyttä ympäri Pirkanmaata (älkää kertoko 
tätä Villelle!). Normaalisti hän saa sentään pallon toiselle puolelle, mutta nyt pupu meni pöksyyn 
ratkaisuhetkellä. 
 
Tästä mokasta Syherölle kuittaillaan niin pitkään, kun hän sortuu vastaavaan seuraavan kerran. Eli 
todennäköisesti heti lauantaina Toijalassa. 
 
Ai niin. Kaikille 17–22-vuotialle tytöille tiedoksi, Kimmo Lehtelä jatkaa edelleen 
lentopallouraansa. Jos sitä uraksi voi kutsua. Ellette keksi parempaa tekemistä, tervetuloa Paelkaene 
Gardeniin perjantai-iltaisin. 
 
Lehtelää on vaikea huomata kentällä, mutta kysykää tarvittaessa apua reippailta kioskimyyjiltä. 
 
Lempäälän Kisa tunnetaan pahamaineisena joukkueena. Niinpä Luja-Lukko pyysi flunssaisen Asko 
Niemen varmuuden vuoksi järjestystä valvomaan. 
 
Niemen käsivarret ovat paksummat kuin suomalaisten pikajuoksijoiden reidet. 
 
Arimmat lempääläläispelaajat eivät uskaltaneet edes puhua nähtyään Niemen juhkeän hahmon. 
 
Kisa raahasi Paelkaene Gardeniin kaikki hidasjalkaiset veteraaninsa ja otti alkulämpöä kuin SM-
liigajoukkue. Vieraiden touhut lähinnä huvittivat monenlaisiin hihhulajoukkueisiin tottunutta 
pälkäneläisyleisöä. 
 
Avauskokoonpano paljasti, että Kisa haki tosissaan avauspisteitä. Lempääläläisten valmennusjohto 
jätti tumppipassari Juha Raunion kentän laidalle saadakseen hyökkäyspelinsä kunnolla rullaamaan. 
 
Raunio yritti uskotella pälkäneläisille, että hän on sivussa flunssan takia. Tämä herätti yleistä 
hilpeyttä Luja-Lukon pelaajissa.  

 
 
KAUSI 2007–08 
 
22.3. Toijalan Valpas-Lukko 3–0 (25–14, 25–22, 25–18) 
 
Lukon passarisuuruus Petri Hildén oli suunnitellut jäähyväisottelunsa ajankohdan huolellisesti. 
Hildénin piti jäädä eläkkeelle samana päivänä kuin Ilves-ikoni Raimo Helmisen. 
Hildén haaveili pääsevänsä Ilta-Sanomien etusivulle Helmisen kanssa. Mikä olisi voinut olla sen 
myyvempi otsikko kuin ”Kahden legendan ura päättyi samana iltana”. 
Lehden pääkuvassa olisivat poseeranneet tietenkin Helminen ja Hildén. Tai Hildén ja Helminen. 
Juuri siinä järjestyksessä kuin päälliköt olisivat päättäneet. 
Vaikea kuvitella sen houkuttelevampaa etusivua. On täysin mahdollista, että Ilta-Sanomien 
myyntiluvut olisivat nousseet ennätyslukemiin. 
Tämän yhdistelmän rinnalla Kimi Räikkösen formulamestaruus ja Janne Ahosen mäkiviikon voitto 
olisivat olleet tusinatavaraa. 
Myös Ilkka Kohu-Kanerva olisi joutunut seuraamaan kaikkien aikojen myyntirynnäkköä 
kateellisena sivusta ja tyytymään suosiolla Turun Tuomasmessuun. Edes näyttävä puoliso Elina 
Kiikko ei olisi muuttanut tilannetta. 
Hildénin luoma käsikirjoitus oli täydellinen, mutta unelma romuttui katkerasti Lukon 
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päätöskamppailua edeltävänä iltana. Kärppien maalitykki Hannes Hyvönen päätti Helmisen uran 
härskisti vuorokautta liian aikaisin. 
Hildén luki kaikki tuntemansa loitsut perjantai-iltana kostuttaessaan karheata kurkkuaan 
kotisohvalla, mutta Hyvönen ei ole uskonut koskaan satuolentoihin. Kun hän sai kiekon lapaansa 
jatkoajalla, veto lähti siekailematta Ilveksen verkkoon. 
Näin lauantaiksi kaavailtu seitsemäs SM-puolivälierä jäi pelaamatta. 
Kenties Hildénin olisi pitänyt kertoa tuplajuhlista etukäteen myös Hyvöselle. 
Tämä kaksikko törmäsi toisiinsa jo kaudella 2004–05 Hyvösen pelatessa Ilveksessä. Hildén asteli 
silloin polleasti Hakametsän halliin ja esitteli itsensä Pirkanmaan kuuluisimpana passarina. 
– Liigassa on paljon hyviä pelintekijöitä, mutta kolmossarja on oma maailmansa. Siellä vaaditaan 
muutakin kuin tarkkoja passeja, Hildén painotti. 
Tässä yhteydessä ei kannata pureutua liian tarkasti yksityiskohtiin. Mutta sanottakoon sen verran, 
ettei Hildénin päätä ole palellut koskaan Ylöjärven pubissa eikä Oriveden naistentansseissa. 
Lempäälän yhteissaunasta puhumattakaan. 
Eikä tässä puhuta Lukon ja Kisan veljellisestä löylytuokiosta, vaan sikäläisen rouvaporukan 
ilmestymisestä pälkäneläisten illanviettoon. 
Turha kai mainita, että Kimmo ”Pirtelö” Lehtelän ja Ville ”Kievarinkin ohi” Mattilan tapaiset 
kaverit luikkivat nopeasti kotiin, mutta Hildén, Pentti ”Casanova” Nieminen ja Jari ”Ruoska” 
Perkiö jäivät pitämään seuraa viehättäville daameille. 
Kuten herrasmiesten pitääkin. 
Toijalassa koettiin hämmästyttävä hetki, kun kaikilla Pirkanmaan lentopalloareenoilla tuttu tuomari 
Reijo Mehto kaivoi kassistaan arvokkaan konjakkipullon ja ojensi Renaultin Hildénille kamppailun 
jälkeen. 
– En tiedä, oliko pullo pelkästään Reijolta vai laajemmalta tuomariporukalta. Ele oli kuitenkin 
hieno. Tuli melkein tippa linssiin, Hildén herkistyi. 
Hildén on kinastellut vuosikaudet Pirkanmaan tuomareiden kanssa. Sanomista on tullut puolin ja 
toisen – yleensä täysin aiheesta. Nyt riitapukarit eivät kinastelleet mistään. 
Ei edes siitä, istuiko Toijalan katsomon näyttävin daami oikean laidan alarivissä vai vasemman 
laidan ylärivissä. Tumma kaunotar voitti Lukon pelaajien äänestyksen selkeästi. Eksotiikka ja 
kypsyys purivat taas kerran. 
Pikkutyttöihin ihastunut Kimmo Lehtelä ei päässyt sekoittamaan äänestystulosta, koska hänellä oli 
tutusti muita menoja. Luultavasti Lehtelä oli lähtenyt Luvian lelunäyttelyyn. 
Helmisen pitkästä urasta on puhuttu paljon suomalaisessa mediassa. Kaikkien tuntema Raipe pelasi 
ensimmäisen liigaottelunsa jo 1982. Kunnioitettava saavutus, mutta siinä vaiheessa Luopioisten 
suuri poika Hildén oli tahkonnut miesten pelejä jo seitsemän kautta. 
Uskomaton ura alkoi vuonna 1975 Luopioisten Lujan vitossarjajoukkueesta. 
– Väliin mahtuu lukematon määrä hienoja pelejä ja kauniita kesäöitä. Suomen suvi on näyttänyt 
parhaat puolensa Salo-Volleyssa, Hildén muisteli. 
Monet muutkin pälkäneläispelaajat muistavat Salon kesäturnauksen hehkeimmät hetket. Perkiö sai 
taannoin ikuisen vapautuksen sunnuntaiaamun ensimmäisistä peleistä, koska ottelut aloitetaan niin 
varhain. Hän ei ole ollut koskaan parhaassa tikissä vielä aamuyhdeksältä. 
Kaivannon Casanovan Pentti Niemisen maine on kasvanut entisestään. Puoli Hauhoa tietää jo, että 
Nieminen palasi keväällä Lukon avauskokoonpanoon. 
Niinpä paikkakunnan näyttävimmät rouvat lähtivät joukolla Pälkäneelle päästäkseen seuraamaan 
unelmamiestään edes Lukon harjoituksissa. Tyylikäs hauholaisseurue ilmestyi perjantaina Kostian 
Kievariin pelkästään Niemistä varten. 
Harva pelaaja on herättänyt vastaavaa palvontaa koko Suomessa. 
 
15.3. Lempäälän Jyry-Lukko 3–0 (25–18, 25–18, 25–23) 
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Kolmossarjan kamppailu päättyi odotetusti Lukon tappioon, mutta ottelun jälkeen koettiin isoja 
yllätyksiä. 
Kaikki osasivat varautua siihen, että Ville ”Kievarin ohi” Mattila syöksyy Petri ”Peippi-Pete” 
Tuomiojan kyytiin päästäkseen kotiin mahdollisimman nopeasti. 
Sen sijaan pälkäneläiset katselivat huuli pyöreänä, kun Kaivannon Casanova Pentti Nieminen liittyi 
Tuomiojan ja Mattilan seuraan. 
Kaikki kuvittelivat, että monia Pirkanmaan rouvia miellyttävä viiksiniekka jää löylyttelemään Kisan 
kiekkosuuruuden Jouko Mattilan järjestämään saunaan ja siirtyy sieltä Seurahuoneen 
vastustamattomiin houkutuksiin. 
Mutta ei. Ilmeisesti Niemisen pitää maksaa edelleen veroa ikimuistoisista Hervannan reissuista. 
Takavuosina Nieminen liikkui tamperelaislähiössä Casanovan elkein. 
Sikäläiset rouvat muistelevat Niemisen vierailuja yhä kaiholla, mutta aikansa kutakin. Kaikkien 
kotikuri kovenee jossakin vaiheessa. Myös Nieminen on joutunut sopeutumaan suomalaisen miehen 
arkielämän varjopuoliin. 
Niemisestä voisi kertoa monta herkullista tarinaa, mutta valitettavasti ne eivät kestä kunnolla 
päivänvaloa. Joten olkoon tällä kertaa... 
Casanovan katoaminen oli pieni yllätys Marko Pajusen ja Kimmo Lehtelän temppuihin verrattuna. 
Lehtelän Smurffi-lempinimi muuttui kerrasta Pirtelöksi, kun kaupunkireissuillaan elvistellyt 
keskitorjuja lähti kaikkien hämmästykseksi Pälkäneelle jo puoli kymmenen tienoissa. 
Takavuosina tämmöinen ratkaisu ei olisi tullut kuuloonkaan, mutta nyt Lehtelä hyppäsi kiltisti 
Lukon tilaamaan taksiin ja yritti istua takakulmassa mahdollisimman huomaamattomasti. 
Turhaan – kaikki huomasivat heti Tampereen-keikoillaan kehuskelleen hyppykepin ilmeen. 
Nopeasti kävi ilmi, että Lehtelä kiiruhti romanttiselle kynttiläillalliselle. Tiettävästi tällä kertaa 
seuralaisena oli 24-vuotias viehkeä tyttö. 
Muut Lukon pelaajat odottavat jo malttamattomina hääkutsua. 
Marko Pajunen teki parhaansa paikatakseen Lehtelän kolhiintuneen maineen. Hän onnistui 
tehtävässään. Pitkään vaivannut lempinimi muuttui illan tummuessa Pepsi-Pajusesta Pontikka-
Pajuseksi. 
Tämä tuotti suurta mielihyvää, sillä Pajunen on kokenut Pepsi-nimen halventavana. 
Muut pelaajat päättivät, että lopullinen ratkaisu tehdään vasta koeajan jälkeen. Pepsi-riippa painaa 
edelleen Pajusen harteita. 
Pajunen suhtautui nimimuutokseen kiitettävän vakavasti. Tarina tuli tutuksi monelle samaan pubiin 
eksyneelle pirkolle (ja birgitalle). 
Pajunen teki Petteri ”Peräseinä” Miettisen kanssa miehekkään tempun. Kaksikko jäi kylmänviileästi 
Tampereen yöhön, kun muut suuntasivat tutusti Pälkäneelle ennen kuin ilta alkoi hämärtää. 
He käyttivät perusteena Kostian Kievarin kiehtovaa ilmapiiriä, mutta todellisena syynä oli pikanen 
paluu kotiin mamman kainaloon. 
Totuus tekee välillä kipeää, mutta joskus aroistakin asioista pitää kertoa suoraan. 
Pajusen ja Miettisen Tampereen-keikka oli lähinnä surkuhupaisa, vaikka yritystä riitti komppanian 
verran. Kaksikko soitteli viiden minuutin välein Salosta ajaneelle Jari Perkiölle, vaikka pub oli 
täynnä toinen toistaan houkuttelevimpia leidejä. 
Tästä kuittaillaan kaksikolle vielä pitkään. 
Lehtelällä ei ole tähän varaa, mutta muilla senkin edestä. 
Lukko oli liikkeellä kahdeksan pelaajan voimin, mutta saunailtaan keskittynyt Miettinen ja viikolla 
liian pitkään saunonut Petri Hildén seurasivat kamppailua suosiolla sivusta. 
Tosin Hildén käväisi kentällä jäähyväiskeväänsä kunniaksi ja sai tästä tilastomerkinnän pitkään 
ottelurekisteriinsä. Takavuosina häneltä löytyi toinen lähes yhtä pitkä lista, mutta siitä ei voi kertoa 
enempää tässä yhteydessä. 
Lukon kokenut keskitorjuja Pekka Viitanen sai kehuja vahvasta pelistään ja varsinkin 
anteliaisuudestaan. Ison miehen iso viskipullo kiersi porukassa ja tarjosi runsaasti makunautintoja. 
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Tosin Pajusen ja Miettisen kaltaiset amatöörit kiroilivat maisteluaan vielä seuraavana päivänä. 
Loppuun päivän kysymykset. Mihin aikaan ja millä kyydillä Viitanen lähti Kievarista kotiin? 
Oikeasta vastauksesta on luvassa vapaa pääsy Lukon harjoituksiin ensi syksyksi. 
 
8.3. Parolan Lento-Lukko 3–1 (24–26, 25–23, 25–14, 25–17) 
 
Kolmossarjan pehmeäkätisintä lyöjää Jari Perkiötä harmitti toden teolla koko viikonlopun, koska 
tämä vieraskamppailu jäi väliin työkiireiden takia. 
Perkiö suhtautui asiaan tyynesti ottelupäivään asti, kunnes Parolasta kantautui korviin 
hämmästyttävä viesti. 
Lukon laitahyökkääjää ei ole taidettu kaivata missään niin kovasti kuin Lennon kotikamppailussa. 
Lennon pelaajille Perkiön poissaolo oli yksi lysti, mutta päätuomari Paavo Kitunen nosti tästä ison 
numeron jo pukukopissa pälkäneläispelaajien vaihtaessa pelivehkeitä päälle. 
– Missäs se toimittaja on? Se, joka kirjoittelee mitä sattuu, Kitunen puhisi ivalliseen sävyyn. 
Sama jatkui pelin aikana. Lukon kapteeni Petri Hildén joutui kuuntelemaan samaa virttä useaan 
otteeseen tuomaripallin luona. 
– Piti viheltää yksi peittäminenkin, että toimittaja saa jotain kirjoitettavaa, Kitunen meuhasi 
Hildénille. 
Passarilegenda pyöritteli päätään ja yritti kysellä, miten Perkiö liittyy tähän peliin. Kun mies ei ole 
lähimaillakaan. 
– Saapahan taas irvailtavaa, Kitunen kuittasi ylimieliseen tyyliinsä. 
Hildén ihmetteli, voiko tuomari ruveta irvailemaan vierasjoukkueelle kesken pelin ilman mitään 
aihetta. 
Näköjään voi. Ainakin Parolassa. 
Kun Perkiö kuuli asiasta seuraavana päivänä, häntä alkoi sapettaa kunnolla. 
– Jos olisin tiennyt tämän etukäteen, olisin järjestänyt itselleni vapaata vaikka väkisin. Tämmöinen 
tilaisuus olisi pitänyt kokea ilman muuta. Korkeintaan rakas vaimoni on kaivannut minua näin 
paljon – jos hänkään, Perkiö kommentoi. 
Perkiö olisi ollut valmis luopumaan kaikista viikonlopputuloistaan Lento-pelin takia, jos olisi 
osannut aavistaa Parolan erikoiset tapahtumat. 
– Olisi ollut kiva nähdä, näyttääkö tuomari keltaista korttia pelkästä hymyilystä vai saako heittää 
edes muutaman ystävällisen kommentin, Perkiö tuumi. 
Se nyt on selvää, että Perkiölle olisi puhallettu käsittelyvirhe jo ensimmäisen erän aikana, vaikka 
sormilyönti on lähes yhtä puhdas kuin Jussi Heinolla. 
Tai ainakin sinne suuntaan... 
Reaktioista päätellen Kitunen kuuluu itseään täynnä olevien tuomareiden joukkoon. Suomi on niitä 
pullollaan, kuten IS Veikkaajan järjestämä kapteenigallup todisti. 
Valitettavan monet tuomarit keskittyvät epäoleellisiin pikkujuttuihin ja menettävät nopeasti 
pelaajien luottamuksen. 
Ei ihme, jos Heinon tapaisilta tähdiltä pettää hermo toisinaan. 
Suomalaiset pelaajat ovat nousseet joukolla Euroopan huipulle, mutta monet tuomarit voidaan 
luokitella heikon itsetunnon omaaviksi pillipiipareiksi. 
Välillä tulee mieleen, onkohan heidän kotiasiansa varmasti kunnossa. 
Takaisin Parolan tiiviiseen tunnelmaan. Kolmossarjan kamppailuun odotettiin suurta 
yleisöryntäystä kahdestakin syystä. 
Hämeenlinnan seudun lentopalloväen odotettiin saapuvan joukolla paikalle nähdäkseen tänä 
keväänä upean uransa päättävän Hildénin. 
Saman alueen naisväkeä varrottiin katsomoon Lukon kokoonpanoon palanneen Pentti Niemisen 
takia. 
Kaivannon Casanova aiheutti melkoisen hysterian viime kaudella muuallakin kuin Hauholla. 
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Parhaimpiinsa pynttäytyneet rouvat jahtasivat joukolla Niemistä ainakin kolmella paikkakunnalla. 
Niemisen pyynnöstä näitä paikkakuntia ei luetella tässä tarinassa. 
Niinpä pälkäneläisten pettymys oli valtava, kun lehtereillä ei näkynyt ristin sielua. 
Tähän saatiin selitys jälkipeleissä. Parolan järjestysvastaavat olivat pyytäneet Lennon johdolta, ettei 
ottelusta levitetä minkäänlaista tietoa lähialueella. 
Salaisuus säilyi hämmästyttävän hyvin. 
Samalla sikäläiset viranomaiset välttyivät keskustaa uhanneilta liikenneruuhkilta. 
Kaivannon Casanova vilkuili tämän tästä oviaukon suuntaan. Siksi varpaille putoili monta palloa. 
Tuntui kuin hänellä olisi ollut pulttikengät jalassa. Ei ollut, sillä Lukon nestori Pekka Viitanen kävi 
tarkistamassa asian pelin päätyttyä. 
Turha kai mainita, että Kimmo Lehtelä puuttui Lukon kokoonpanosta. 
Tällä kertaa syynä ei ollut muuttokeikka eikä viikonloppurundi, vaan romanttinen viikonloppu 
yhden tyttöystävän kanssa. 
Lähistöllä asuva Marko ”Pepsi” Pajunen ei ollut varma, kuka oli kyseessä tällä kertaa. 
 
29.2. Lukko-Virtain Veikot 0–3 (24–26, 15–25, 23–25) 
 
Virtain Veikkojen sielu Ari Juvakka on kolunnut ansiokkaan lentopallouransa aikana lähes kaikki 
Etelä-Suomen salit ja nähnyt vuosien varrella yhtä sun toista. 
Juvakka ei hätkähdä enää pienistä asioista, mutta perjantai-iltana hän seurasi huuli pyöreänä 
kolmossarjahuumaa legendaarisessa Paelkaene Gardenissa. 
– En ole törmännyt tällä tasolla koskaan vastaavaan, Juvakka päivitteli. 
Juvakka toi joukkonsa paikalle juuri oikeana iltana, sillä Paelkaene Gardenissa tehtiin uusi 
yleisöennätys. Paikalle saapui peräti 50 maksanutta katsojaa kioskimestari Tomi Perkiön valvoman 
sisäänkäynnin kautta. 
Tässä haastetta kerrakseen monelle ylemmänkin sarjan joukkueille. Ottelutapahtumiin ja 
markkinointiin voi satsata ilmaiseksikin, kun keksii oikeat menetelmät ja kanavat. 
Odotettua suurempi yleisöryntäys perustui pirkanmaalaisen passarilegendan Petri Hildénin 
jäähyväisotteluun. Alueelta ei taida löytyä yhtään lentopalloihmistä, joka ei tunne Hildéniä. 
Uskallan väittää, että useampi pirkanmaalainen tuntee Hildénin kuin Isku-Volleyn pelintekijän 
Jukka Lehden. 
No – Sami Juvonen on tietysti oma lukunsa... 
Hildén on mahdollista nähdä tositoimissa vielä Parolassa, Lempäälässä ja Toijalassa. 
Näitä tilaisuuksia ei kannata hukata mistään hinnasta. 
Vastustajille vinkiksi, että Hildénin nimeä saa käyttää ilmaiseksi otteluiden markkinoinnissa. 
Veikot pilasi Hildénin juhlaottelun kaappaamalla 3–0-vierasvoiton, mutta Juvakan opettamat joukot 
käyttäytyivät esimerkillisesti kamppailun päätyttyä. 
Pelaajat jäivät takaviivalle seuraamaan juhlallisuuksia. Kun Hildén pyydettiin innostuneen yleisön 
eteen, vieraat taputtivat rytmikkäästi Isku-Volleyn liigajoukkueesta tutun Ahti Viidan johdolla. 
Tämä on sitä paljon puhuttua lentopallokulttuuria. 
Hildén sai upean lentopallopatsaan Kalle ”Riikan-isä” Lehtoselta, joka on käynyt pitkään 
seuraamassa Lukon joukkueen edesottamuksia. 
Valitettavasti Turkissa iskevä Riikka ei päässyt paikalle pelikiireiden takia, mutta hänkin on hyvin 
perillä pälkäneläisjoukkueen esityksistä. Säännöllinen yhteydenpito Hildénin joukkuekaveriin Jari 
Perkiöön auttaa asiaa. 
Kamppailun jälkeen jäädytettiin Hildénin kuuluisa numero 13. Tämän merkiksi vanha pelipaita 
ripustettiin Paelkaene Gardenin puolapuihin. Myöhemmin paita nostetaan kattoon, mikäli tähän 
saadaan siunaus koulun johdolta. 
Lukko jäädytti ensimmäisen numeron kautta aikojen. Muista pälkäneläispelaajista tämän 
seremonian on kokenut vain Perkiö. 
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Hänen paitansa on ripustettu Tampereen suosituimman tanssiravintolan Seurahuoneen 
juhlavimmalle paikalla. Tämän huomionosoituksen on saanut Perkiön lisäksi vain futissuuruus 
Miika Juntunen. 
Juhlallisuuksien päätteeksi Hildénin puoliso tarjosi Lukon joukkueelle samppanjaa. Maineikas 
joukkue asettui kuvausta varten yleisön pyynnöstä. Ikimuistoinen hetki ikuistettiin useammalla 
kameralla kuin SM-liigafinaalien seremoniat. 
Pelin jälkeen Hildén siirtyi Kostian Kievarin viihtyisään ilmapiirin innokkaan fanijoukkonsa kanssa 
ja pääsi nauttimaan ainutlaatuisesta hetkestä toden teolla. Kievarin myynti kymmenkertaistui 
hetkessä, kun porukkaa alkoi valua Paelkaene Gardenista. 
Paikkakunnan tavan mukaan pelin seuraamiseen liittyy luonnostaan pikainen (tai hiukan pitempi) 
vierailu kulttipaikan maineeseen nousseessa Kievarissa. 
Jopa Pauli Lehto on saanut kotoaan luvan piipahtaa baaritiskillä. Tai sitten hän piipahtaa ilman 
lupaa... 
Hildénin juhlien kestosta ei ole saatu vielä tarkkaa tietoa, koska Lukon muut pelaajat lähtivät 
kuuliaisesti kotiin ”pian” kymmenen jälkeen ollakseen huippuvireessä ensi viikonlopun Lento-
ottelussa. 
Hildénin ilta oli muuten täydellinen, mutta muilta pälkäneläispelaajilta olisi odottanut kovempaa 
taistelua passarilegendan jäähyväisten kunniaksi. Lukko taipui luvattoman helposti kotitappioon. 
Toinen pieni pettymys koettiin, kun Urheilukanava perui tulonsa viime tingassa. Valtakunnan 
johtaviin turpamoottoreihin kuuluva Toni Flink lupasi pyhästi tv-kamerat Paelkaene Gardeniin, 
mutta edellisillan Kempeleen-keikka verotti kuulemma liikaa voimia. 
Uskokoon ken haluaa... 
 
17.2. Ylöjärven Pallo-Lukko 3–0 (25–19, 25–20, 25–12) 
 
Pälkäneen Lukon passarisuuruus Petri Hildén on päättänyt seurata Ilves-ikoni Raimo Helmisen 
esimerkkiä. 
Hildén jättää sarjapelit tämän kauden jälkeen Helmisen tavoin ja kiertää nyt Pirkanmaan saleja 
viimeistä kertaa pelipaita päällään. 
Luopioisiin asettunut pelintekijä on vähintään yhtä tunnettu kaveri Tampereen seudun 
lentopallopiireissä kuin Helminen omassa lajissaan. 
Niinpä vastustajilta on lupa odottaa kunnioitusta Hildénin saapuessa kolmossarjavierailulle. Jäljellä 
ovat vielä Parola, Lempäälä ja Toijala. 
Ylöjärvellä ei järjestetty erityisiä seremonioita Hildénin kunniaksi, mutta Lukon passari sai sentään 
arvoisensa tuomariston sunnuntai-illan myöhäiskamppailuun. 
Kolmossarjan kamppailu vietiin läpi puhtaasti naistuomareiden voimin. 
Hildén osasi arvostaa tätä kovasti Ylöjärven tummassa illassa. 
Hildén on ymmärtänyt aina naiskauneuden perään. Tämä on todistettu lukuisia kertoja Salo-Volleyn 
jälkipeleissä ja Oriveden saunailloissa. Sulkavan souduista ja Kuopion keikoista puhumattakaan. 
Upean uran luonut Hildén on kuulunut aina lentopallokenttien aatelisiin. Siitä on todisteena e-
kirjaimen päällä oleva heittomerkki. Se on kallellaan eteenpäin samalla tavoin kuin mies aamuyöstä 
Kostian Kievarin viihtyisästä ilmapiiristä lähtiessään. 
Hildén on paljon juhlavampi nimi kuin kaiken maailman mäkiset, saloset, niemet, miettiset ja 
mattilat. 
Siinä on vastaavaa ylellisyyttä kuin Bremerissä ja Perkiössä. 
Hildén on ollut aina tarkka nimensä käytöstä. Hän suivaantui silmin nähden, kun yksi lehti käytti 
taannoin lempinimeä Hilpeä. Kaikkien asioista perillä olevien toimittajien pitäisi tietää, että oikea 
muoto on Hilpee. 
Lempinimessä ei käytetä heittomerkkiä kummankaan e-kirjaimen päällä. Ei edes saunailloissa. 
Hildén huomauttaa heti, jos joku tekee virheen. Tiettävästi vain kaksi naista on saanut erheensä 
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anteeksi ilman toruja. Anja ja Birgitta pääsivät pälkähästä. 
Jos Hildén olisi formulakuski tai NHL-kiekkoilija, hänellä olisi jo vähintään kolmen miljoonan 
arvoinen luksusasunto Monacon varakkaimmalla asuinalueella. 
Nyt hän joutuu tyytymään viihtyisään omakotitaloon Luopioisten synkimmässä korvessa. Asunnon 
vierestä löytyvät idyllinen sauna ja houkutteleva uimapaikka. Ainoina miinuksina ovat 
verenhimoiset hyttyset ja pitkä taksimatka Kostian Kievariin. 
Ilmeisesti YPa oli varma sunnuntaisesta voitostaan jo etukäteen, sillä Lukon pelaajat pääsivät tällä 
kertaa Soppeenharjun koulun saliin ilman puolen tunnin värjöttelyä ja vihaisten koirien ahdistelua. 
Edellisellä vierailulla pälkäneläisten piti värjötellä pakkasessa lähes puoli tuntia ja hätistellä vihaisia 
hurttia puukepeillä. Tämä näkyi karusti kentällä. 
Tällä(kin) kertaa Lukon suurimpana murheena oli joukkueen kokoaminen. Ylöjärvelle lähtenyt 
ryhmä varmistui lopullisesti vasta matkan aattona. 
Pentti Niemisen poisjäänti oli tiedossa. Sen sijaan Petri Tuomioja ja Pekka Viitanen peruivat 
lähtönsä viime tingassa. Näin Jari Perkiön oli puolipakko lähteä matkaan kuumeesta huolimatta. 
Perkiön oli tarkoitus seurata kamppailu vaihtopenkiltä, kunnes karu arki paljastui perillä. Kimmo 
Lehtelä oli tavallistakin huonommassa hapessa viikonlopun jäljiltä. 
Lehtelä oli kalpeampi kuin haamu ja näki kaiken kahtena edellisyön tavoin. Hänellä oli tuoretta 
tuntumaa pallojen käsittelystä, mutta Ylöjärven illassa hommasta ei tullut mitään. 
Lehtelän kädet tärisivät niin pahoin, että hänellä oli suuria vaikeuksia jopa oluttuopin pitelemisessä. 
Lukon hypärimiehet Ville Mattila ja Petteri Miettinen onnistuivat syötöissään paremmin kertaakaan 
tällä kaudella, mutta pälkäneläisten vastaanotto oli täysin hukassa. 
Puolihorkassa hortoillut Perkiö nosteli palloa pitkin Soppeenharjun salin seiniä ja kattoa. Mattila ei 
onnistunut paljon paremmin. 
Miettisellä oli hyvä päivä myös vastaanotossa, mutta YPa ei ollut horjutettavissa yhdellä miehellä. 
 
8.2. Lukko-Pirkkalan Viri 1–3 (19–25, 25–21, 21–25, 16–25) 
 
Virin pelaajat ovat hymähdelleet vähättelevästi lukiessaan Lukon lentopalloilijoiden 
edesottamuksista hotsportin suurenmoisilta nettisivuilta. 
Pirkkalalaiset ovat kuvitelleet, että värikkäät tarinat Paelkaene Gardenista, Kostian Kievarista ja 
Hauhon rouvista ovat pelkästään vilkkaan mielikuvituksen tuotetta. 
Ääni muuttui kellossa perjantaisen vierailun jälkeen. 
Paelkaene Gardenin lehtereillä oli todellakin runsaasti yleisöä Lukon lamakaudesta huolimatta. 
Valitettavasti Luopioisten taksikeisarin Hannu Lehtelän johtama rääväsuisin joukko puuttui. 
Lehtelän piti tulla huutamaan Viri kumoon Sappeen viihdekeskuksen kuninkaan Tommi Vuorisen 
kanssa, mutta Tuuloksesta tuli vastustamaton soitto ottelun aattona. Paikkakunnan näyttävimmät 
leidit halusivat Lehtelän välttämättä kyydittäjäkseen. 
Kamppailun jälkeen Virin pelaajat poikkesivat uteliaisuuttaan kulttipaikan maineen saaneessa 
Kostian Kievarissa. Pirkkalalaisten ilmeistä oli helppo lukea päällimmäiset ajatukset – onpahan 
hurja menomesta. 
Mieli muuttui täysin hetkeä myöhemmin, kun sisään asteli kaksi näyttävästi laittautunutta daamia. 
– Tämä on vasta alkusoittoa. Tunnin päästä paikka on pullollaan hehkeitä rouvia, Lukon hurmuri 
Pentti Nieminen tokaisi. 
– Niinkö... Eiköhän oteta vielä yhdet, Virin pelaajat tuumivat. 
Silmät pyörivät siihen malliin, että Niemisen oli pakko puuttua asiaan. Kaivannon Casanova 
kysäisi, eikö Pirkkalan kapakoissa käy ollenkaan naisia. 
Siinä vaiheessa Lukon häviö kääntyi voitoksi. 
– Mitä yhdestä pelista, kun elämä on muuten virkeätä, Nieminen veisteli vaivautuneille 
vastustajille. 
Nieminen saatiin Paelkaene Gardeniin pikahälytyksellä kolmossarjan ylimainostetuimman 
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keskitorjujan Kimmo Lehtelän luistettua paikalta ottelun aattona. 
Suomen helpoimmista syötöistä kuuluisan Lehtelän poissaolo ei pudottanut Lukon iskukykyä 
piiruakaan, mutta joukkuekavereita potutti kauden kehnoin tekosyy. 
Lehtelä väitti lähtevänsä ralliin huoltomieheksi, vaikka kaveri ei tiedä autosta muita osia kuin 
pyörän, ratin ja vaihdekepin. Ja nekin huonosti. 
Kaiken kukkaraksi Lehtelä väitti osalle tutuistaan suuntaavansa Laihialle ja osalle Lapualle. 
Tiettävästi harhautusyritys oli tietoinen, koska hän lähti matkaan käsi kädessä viehättävän tytön 
kanssa. 
Ilkeiden huhujen mukaan seuralainen ei ollut kukaan hänen tyttöystävistään... 
Perjantai-ilta tarjosi myös toisen oudon vetäytymisen. Kokenut keskitorjuja Pekka Viitanen jäi 
omasta tahdostaan vaihtopenkille pakaravaivoihin vedoten. 
Muut epäilivät, että Viitaselle meni pupu pöksyyn jo ottelun aattona. Hän luuli legendaarisen 
passarin Pekka Järvisen saapuvan Paelkaene Gardeniin pyörittämään Virin peliä. 
Viitasen hermot eivät kestä Järvisen älyttömiä peippauksia. Järvinen tekee omia ratkaisuja vielä 
useammin kuin Lukon jujumestari Petri Tuomioja. 
Tuomioja on saanut joukkuekaverit moneen otteeseen raivon partaalle pyörittäessään omaa 
peippisirkustansa. Petteri ”Peräseinä” Miettinen uhkasi kerran lopettaa lentopallouransa tämän 
takia. 
Tämän jälkeen muu joukkue piti heti pikapalaverin. Siellä pohdittiin, kumpi olisi pienempi paha – 
Miettisen lopettaminen vai Tuomiojan peippailu. 
Puoli Suur-Pälkänettä on ihmetellyt jo jonkin aikaa, miksi kohuvahvistus Marko Pajusen peliaika 
on jäänyt tällä kaudella niin vähiin. 
Perjantai-illan jälkeen hämmästelijöiden joukko lisääntyi entisestään, kun vihdoin irti päässyt 
Pajunen takoi enemmän pisteitä kuin Ville Mattila parhaina päivinään. 
Ilmeisesti suuri yleisö ei tiedä, että Pajusen peliaika väheni radikaalisti samassa yhteydessä kun hän 
sai Pepsi-lempinimen. 
Kaikesta pitää maksaa hintansa. 
 
3.2. Tampereen NMKY-Lukko 3–0 (25–14, 25–13, 25–19) 
 
Olisi luullut, että Lukon pelaajat tuntevat olonsa hyvin kotoisaksi Puisto-Emmauksessa. Tampereen 
NMKY:n kotisali sijaitsee nimittäin vain kivenheiton päässä legendaarisesta Seurahuoneesta. 
Pälkäneläisjoukkueella on tukuttain hienoja kokemuksia kaupungin kuuluisimmasta menopaikasta. 
Etenkin Pentti Nieminen muistelee tämän tästä antoisia saattoreissujaan. Tällä kertaa Kaivannon 
Casanova ei uskaltanut lähteä matkaan ollenkaan. Ilmeisesti hän pelkäsi joutuvansa Pispalaan tai 
Hervantaan. 
Suurin osa Tampereen NMKY:n pelaajista ei pääse Seurahuoneen kiehtovaan hämyyn vielä 
moneen vuoteen. Sen sijaan he pääsevät nauttimaan Puisto-Emmauksen salissa lukuisia kertoja. 
Pojat ovat kehittyneet talven mittaan huimin harppauksin ja taistelevat jo ensi kaudella 
kolmossarjan kärkipaikasta tosissaan. 
Huipputulos on taattu varsinkin siinä tapauksessa, jos lähes liigakunnossa oleva Matti Ollikainen 
jatkaa junioreiden tukena myös ensi kaudella. Ollikainen aloitti syksyllä puulaakissa, nousi sieltä 
kolmossarjaan liberoksi ja takoo nyt kolmossarjassa yleispelaajana. 
Ei ihme, vaikka liigajoukkueet pommittaisivat häntä joukolla vielä helmikuun lopussa umpeutuvan 
siirtoajan loppuhetkillä. Ollikainen pelaa aivan väärällä tasolla. 
Lukon riesaksi ilmaantui myös Heikki Kosonen. Vammalan Lentopallon liigajoukkueesta tuttu 
passari piti takavuosina Mikko Eskoa vaihtopenkillä. Niinpä Esko lähti hakemaan peliaikaa Keski-
Savon Paterista. 
Eikä tässä kaikki: Tampereen NMKY:n pelinjohto on osaavammissa käsissä kuin monella 
liigajoukkueella. Tason takaavat päävastuun kantava Petri Saari, Suomen mestarivalmentaja Juha 
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Hämäläinen ja lentopallokenttien suuri filosofi Markku Sointu. 
Tämä kolmikko rakensi semmoisen taktiikan, ettei systeemi ole auennut Lukon pelaajille vieläkään. 
Tosin Hämäläisen ajatukset harhailivat oudosti pelin kuluessa. Siihen löytyi selitys kamppailun 
jälkeen. Hämäläinen oli saanut yllätysviestin hänelle läheisen Iskun liigajoukkueen kriisistä. Pasi 
Palonen ehti jättää jo valmentajan tehtävät, kunnes johto sai käännettyä hänen päänsä. 
Pälkäneläisten oli pakko sulatella tyrmäystappiota tovi kulttipaikka Myrskyluodossa. 
Samalla haluttiin varmistaa, ettei Kimi Räikkönen ole poikennut taas Kangasalle. 
Tosin Kimmo ”Smurffi” Lehtelä ja Petri ”Peippi” Tuomioja eksyivät matkalla ties minne. 
Tampereen NMKY:n hurjasta vireestä oli kantautunut pelottavia ennakoviestejä Pälkäneelle asti. 
Niinpä Petri Hildén, Pentti Nieminen ja Pekka Viitanen jättivät kamppailuihin suosiolla väliin. 
Kolmikko oli käyttänyt monta tuntia keksiessään hyvän tekosyyn poisjääntiin, mutta Saarikylien 
Sulttaani Asko Niemi haistoi heti palaneen käryä. 
Niemi epäili, että pojilla meni pupu pöksyyn. 
Tamperelaisten taustajoukot varmistivat moneen otteeseen Jari Perkiön osanoton. He halusivat 
päästä naureskelemaan kunnolla kolmossarjan vetelimmälle laitahyökkääjälle. Toive toteutui. 
Ennen kamppailua he arvuuttelivat, ovatko Perkiön suoritukset yhtä pehmeitä kuin tarinatkin. 
Makuasia. 
 
30.1. Lukko-Messukylän Toverit 1–3 (25–17, 15–25, 16–25, 21–25) 
 
Lukon kuivempi kaarti on hössöttänyt jo pitkän aikaa, että keskiviikko voisi olla parempi 
kotiottelupäivä kuin perjantai. 
Tiukassa kotikomennossa oleva joukko on pidetty tähän asti järjestyksessä – ja pidetään myös tästä 
eteenpäin. 
Leppoisia perjantai-iltoja haikaileva poppoo sai pahasti nenilleen tammikuun päätteeksi, kun 
Paelkaene Gardenin katsomo ammotti tyhjyyttään keskiviikoksi siirretyssä Mesto-pelissä. 
Paikalla olivat vain Lukon uskollisimmat kannattajat Juha Lehtelä ja Jari Rämö, jotka jaksavat 
kannustaa pälkäneläisjoukkuetta ihailtavasti pelistä toiseen. 
Lukon joukkue suunnittelee kaksikolle erityistunnustusta kauden päätteeksi. Palkintoa ei ole vielä 
päätetty, mutta luultavasti se löytyy kostealta linjalta. 
Vaikka Lehtelä ja Rämö vastaavat vähintään kahtakymmentä fania, Lukolta puuttui tällä kertaa se 
kuuluisa kahdeksas pelaaja. Lentopalloilta jäi niin latteaksi, että Meston pelaajat alkoivat epäillä 
Paelkaene Gardenista liikkuvia kohutarinoita. 
Takavuosina Mestossa pelannut Marko Pajunen yritti vakuutella tamperelaisia parhaansa mukaan, 
mutta syksyllä ilmestynyt Pepsi-lempinimi on vienyt jutuista uskottavuutta. 
Sama koskee Kimmo Lehtelää Smurffi-nimen takia. 
Tosin joukkuekavereilta on tullut hiljainen hyväksyntä vihreän limonadin juomiseen, koska silloin 
oli tosi kyseessä. Lehtelän piti valita huurteisen tuopin ja houkuttelevan ihailijan väliltä. 
Lehtelällä käy niin harvoin viuhka, ettei tilaisuutta voinut jättää väliin. 
Pajunen uhosi Meston lyömisestä pitkin talvea, mutta loppujen lopuksi häneltä taisi mennä pupu 
pöksyyn. Pepsi istui penkin päässä ja valitteli nilkkansa heikkoa kuntoa. 
Tämä ihmetytti erityisesti Lehtelää, joka oli nähnyt Pajusen näköisen kaverin loikkivan pitkin 
Pälkäneen raittia edellisenä viikonloppuna. Turha kai lisätä, mihin kellonaikaan... 
Huutijärven Loordi Ville Mattila väitti ennen peliä olevansa elämänsä kunnossa. Tohtori Sykerö 
valmistautui kauden pääotteluun poikkeuksellisen huolellisesti pitämällä kostean paikan leirin 
Keski-Euroopassa. 
Sikäläisten tietojen mukaan Mattila oli nauttinut vähintään tankkiautollisen maukasta olutta. 
Siihen nähden hän palasi Paelkaene Gardeniiin yllättävän pirteänä. Vuosi sitten Tohtori Syherö oli 
paljon huonommassa hapessa, kun hän ilmestyi kolmossarjapeliin suoraan lentoasemalta. 
Silloin posket pullottivat siihen malliin, että se huomattiin lehtereillä asti. 
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Saarikylien Sulttaani Asko Niemi ja Petri ”Peippi” Tuomioja saapuivat paikalle varmuuden vuoksi 
jo tuntia ennen sovittua aikaa. Kaksikko oli ottanut opikseen edellisperjantain tietokatkoksesta. 
Silloin he suututtivat pahanpäiväisesti Kaivannon viiksivallun Pentti Niemisen. Casanova kiroili 
pitkin salia, koska harjoitukset piti perua miespulan takia. Hänellä olisi ollut tähdellisempääkin 
tehtävää sinä iltana. 
Nieminen uhkasi, että hän peruuttaa kaikkien odottaman hengenluontiottelun Hauhon epätoivoisia 
rouvia vastaan. 
– Ja menen yhteiseen illanviettoon yksinäni, Nieminen pelotteli. 
 
Lehtelä haki oppia Thaimaasta 
 
Pälkäneen Lukko tekee kaikkensa välttääkseen kolmossarjan viimeisen tilan. 
Pehmeäkätinen laituri Jari Perkiö etsi tammikuun alussa uusia virikkeitä Euroopan 
olympiakarsintaturnauksesta Izmiristä. 
Kolmossarjan kohutuin keskitorjuja Kimmo Lehtelä haki puolestaan oppia Thaimaasta asti. 
Ankkuribaarin Auervaara kävi tutustumassa sikäläiseen harjoittelu- ja pelikulttuurin. 
Thaimaa on maailman ranking-listalla sijalla 28. Tarjolla on paljon hyödyllistä tietoa. Lehtelä 
ammensi tätä monena yönä pikkutunneille asti. 
Kun Lehtelä lähti matkalle, joukkuekaverit varoittivat häntä useaan otteeseen Thaimaan vaaroista. 
Pälkäneläiset pelkäsivät joukolla kuuman ilman ja pitkien lenkkien vaikutuksia. 
Koko porukka oli helpottunut, kun Lehtelä palasi kotiin terveen oloisena. Ilmeisesti hän oli 
malttanut kiertää sikäläiset houkutukset. Tämä viesti ilahdutti myös nuorista tytöistä koostuvaa 
fanijoukkoa. 
Lehtelä oli törmännyt Thaimaassa moniin mielenkiintoisiin asioihin. 
– Rannat olivat täynnä toinen toistaan houkuttelevempia palloja. Olisin voinut tehdä 
sormilyöntiharjoituksia aamusta iltaan, Lehtelä kuvaili. 
 
Kaksi Lukon peliä siirtyi 
 
Lukko joutui siirtämään kaksi kolmossarjan ottelua kovan flunssa-aallon ja työesteiden takia. 
Pälkäneläisten piti matkustaa Toijalan Valppaan vieraaksi 19. tammikuuta, mutta peliin oli pakko 
pyytää siirtoa huutavan miespulan takia. Liikkeelle olisi saatu vain neljä miestä. 
Marko Pajunen väänsi nilkkansa keskiviikon harjoituksissa. Pekka Viitanen ja Petteri Miettinen 
olivat yli 38 asteen kuumeessa. Pentti Niemiselle, Petri Hildénille ja Jari Perkiölle osui työvuoro. 
Tuuraajaa ei löytynyt 
Viime hetken muutos aiheutti ikävyyksiä Valppaalle, mutta pälkäneläiset eivät voineet takaiskuille 
mitään. Vaikka Ville Mattila, Petri Tuomioja, Kimmo Lehtelä ja Asko Niemi ovat hurjia miehiä, 
neljällä ukolla ei saa pelata. 
Uusi pelipäivä on arvoitus. Se on täysin Valppaan päätettävissä. 
Myös seuraavan kierroksen Mesto-peli siirtyy lukuisten työ- ja matkaesteiden takia. Samalla Lukko 
luopuu jo perinteeksi muodostuneesta kotiottelupäivästä perjantaista. Pälkäneläiset kohtaavat 
Meston Paelkaene Gardenissa poikkeuksellisesti keskiviikkona 30. tammikuuta. Alkamisaika on 
sentään tuttu - kello 20.00 
 
11.1. Lukko-Viialan A-Volley II 0–3 (17–25, 23–25, 26–28) 
 
Lukon pelaajat ihmettelivät joukolla, kun Huutijärven Loordi Ville Mattila laahusti keskiviikon 
harjoituksiin pää painuksissa. 
Normaalisti Tohtori Sykerö marssii paikalle ylväästi leuka pystyssä ja täynnä energiaa. 
– Mikä painaa miehen mieltä? Kaivannon Casanova Pentti Nieminen kysäisi heti. 
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– Olen miettinyt pääni puhki löytääkseni konstin tappioputken katkaisemiseen. Enää taitaa olla vain 
yksi keino jäljellä. Järjestetään se peli Hauhon rouvia vastaan, Mattila tokaisi. 
Niemisen ilme kirkastui kerrasta, koska hän puuhasi jo viime kaudella Mattilan ehdottamaa 
kamppailua. Silloin peli peruuntui viime tingassa karmean sään takia. Rouvat tärisivät aikansa tien 
vieressä, kunnes oli pakko antaa periksi. 
Pälkäneläispelaajat ovat harmitelleet takaiskua lukuisia kertoja. 
– Hauhon rouvilla on edustava joukkue. Tyylikkäät pelaajat ovat tehneet minuun suuren 
vaikutuksen, Nieminen innostui. 
Samaan hengenvetoon hän ilmoitti, ettei Lukon voitto olisi läheskään varma. Pälkäneläisten 
päähuomio siirtyisi herkästi vääriin asioihin. Samalla koko ottelu voisi luisua käsistä. 
– Kenties olisi viisainta pelata epätoivoisia rouvia vastaan. Tämä joukkue antautuisi helpommin, 
Nieminen ehdotti. 
Joukkuekaverit siunasivat Niemisen esityksen empimättä ja antoivat järjestelyvastuun suosiolla 
Kaivannon Casanovalle. 
– Kukaan ei pysty vastustamaan tuommoista hurmuria, Marko ”Pepsi” Pajunen tokaisi. 
Samalla Lukon joukkue päätti yksimielisesti, ettei kamppailusta kerrota mitään ulkopuolisille. 
Muuten sana saattaa kiiriä omien rouvien korviin. 
Tiettävästi Nieminen on tehnyt jo kaksi tiedustelukeikkaa Hauholle, mutta hän ei suostu kertomaan 
tuloksista mitään. 
– Kaikki aikanaan. Kovatkaan pelimiehet eivät onnistu ihan aina, Nieminen tokaisi. 
Lukon sopii toivoa, että Hauhon epätoivoisten rouvien joukkue on todella riittävän kehno 
lentopallokentällä. Pälkäneläisten itseluottamus on juuri nyt niin alhaalla, että onnistumisia heruu 
vain säälistä. 
Lukon toiveet olivat korkealla vielä joulutauolla, koska treeneissä kävi ilahduttavan paljon väkeä. 
Salissa oli suorastaan ahdasta jouluaatonaattona. Siihen löytyi jälkipeleissä hyvä selitys. Kaikki 
olivat halunneet lähteä jaloista pois, kun kotona tehtiin suursiivousta. 
Näin taattiin rouville heidän ansaitsemansa työrauha. 
Taas kerran nähtiin, että lentopalloilijat ovat hyvin ajattelevaista porukkaa. 
Kun vielä kevätkausi alkoi vahvalla vierasesityksellä Lempäälän Kisaa vastaan, A-Volleyn 
uskottiin kaatuvan peruspelillä. 
Niin se olisi kaatunutkin, mutta kun Lukko on kadottanut peruspelinsä jopa Paelkaene Gardenissa. 
Pelaajien itseluottamus katoaa pariin epäonnistumiseen. Sen jälkeen peli on masentavaa seurattavaa. 
Lukon uskollinen yleisö on joutunut kärsimään ihan liikaa. 
Tämä kannattajaporukka ansaitsisi kentälle paljon paremman joukkueen. 
Ei ihme, että lehtereillä on haikailtu takavuosien tähtien Marko Jussilan ja Tomi Vikströmin perään. 
Hauhon epätoivoisia rouvia odotellessa... 
 
6.1. Lempäälän Kisa-Lukko 3–0 (25–22, 25–19, 28–26) 
 
Lempääläläinen veteraanipassari Juha Raunio on härski kaveri. Kisan piti siirtää kevätkauden 
avauskamppailu toiseen ajankohtaan nerokkaan pelinjohtajan Petteri Leinosen lomamatkan takia. 
Leinonen valitsi Lukko-pelin sijasta Lanzaroten. 
Muutos peruuntui viime tingassa Raunion vastustuksen takia. Hän halusi päästä välttämättä Kisan 
otteluvalmentajaksi Lukkoa vastaan ja päteä kerrankin kunnolla. 
Kaikkihan sen tietävät, ettei oluesta pitävä passari tahdo mahtua enää pelaavaan kokoonpanoon 
edes koulun puulaakijoukkueessa. Ikämiessarjoista puhumattakaan. 
Nyt Raunio asteli polleana poikana Hakkarin saliin ja esittäytyi kaikille vastaantulijoille Kisan 
vastuuvalmentajana. Varmuuden vuoksi hän kävi jäähallin nurkalla houkutellakseen lisää porukkaa 
odotettuun kamppailuun. 
Pelin jälkeen Raunio totesi kirkkain silmin, ettei Lukko olisi kaatunut ilman hänen nerokkaita 
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ratkaisujaan. Niinpä niin – harva pelinjohtaja olisi ymmärtänyt komentaa kuusi miestä kentälle 
kamppailun alkaessa. 
Lehdistötilaisuudessa Raunio väitti lempääläläisten voiton perustuneen loistavaan taktiikkaan. 
Torjunta rakennettiin keskemmälle kuin tavallisesti. Näin saatiin kuulemma Lukon laitatykit kuriin. 
Tosiasiassa hitaat lempääläläispelaajat eivät ehtineet kunnolla laitaan asti Lukon passarin Petri 
Hildénin pyörittäessä nopeampaa hyökkäyspeliä kuin Mikko Esko maajoukkueessa. 
Jopa Kisan pelaajat ymmärsivät Raunion tarkoitusperät. Lukkoa vastaan penkin päässä ei tarvita 
mitään taktiikkaneroa. Jopa Hakkarin asuinalueen mummotkin olisivat pystyneet hoitamaan 
homman. 
Pälkäneläiset tuntevat Raunion monen vuoden ajoilta. Lukon joukkue ei halunnut häpäistä häntä. 
Niinpä kohteliaat vieraat järjestivät suosiolla kolmannen erän tappion. 
Tohtori Sykerö Ville Mattila syötti tällä kertaa eräpallon tarkoituksella verkkoon. Kukaan ei 
ihmetellyt luokatonta aloitusta, koska Mattilaa kutsutaan muutenkin AliPaulaksi. Syy on helppo 
päätellä. 
Lukko lähti helpottuneena Lempäälään, koska Jari Perkiö ymmärsi jäädä vaihteeksi kotiin. Hän 
lähti maajoukkueen matkassa Izmirin olympiakarsintaturnaukseen ja pakkasi pelivehkeet 
matkalaukkuunsa. Perkiö kuvitteli pääsevänsä kentälle ja parantavansa Suomen lyöntivoimaa. 
Niinpä hämmästys oli suuri, kun päävalmentaja Mauro Berruto nauroi hänet ulos salista. 
Näköjään Berrutokaan ei ole täydellinen luotsi... 
 
Veikot tulee vieraaksi 29.2. 
 
Virtain Veikot saapuu Pälkäneen Lukon vieraaksi viikkoa myöhemmin kuin alustavaan ohjelmaan 
oli merkitty. Sikäläisen lentopallogurun Ari Juvakan luotsaama joukkue ilmestyy legendaariseen 
Paelkaene Gardeniin perjantaina 29. helmikuuta. Viikkoa aiemmin sali on pyhitetty taekwondon 
käyttöön. 
Vuoden ensimmäinen kotiottelu on jo ovella. Suurlupauksia vilisevä Viialan A-Volleyn 
kakkosjoukkue tulee Paelkaene Gardeniin jo 11. tammikuuta. Silloin kentällä ja kentän laidalla 
nähdään jo Isku-volleyn liigaympyröissä kouliintuneita kavereita. 
 
14.12. Lukko-Lempäälän Jyry 0–3 (19–25, 16–25, 22–25) 
 
Paelkaene Gardenin yleisö sai haluamansa, kun Jari Perkiö palasi kotiareenalle piinaavan pitkän 
tauon jälkeen. 
Tiettävästi ainakin kolmasosa katsojista oli maksanut pääsylippunsa nähdäkseen Perkiön 
toikkaroimassa pitkin kenttää. Siitä hyvästä maksaa kernaasti kaksi euroa. 
Kolmossarjan pehmeäkätisin laitahyökkääjä otti tämän suurena kunniana ja halusi näyttää parhaat 
puolensa kentällä. 
Lehtereillä syntyi heti valtava pauhu, kun Perkiö aloitti kamppailun tinttaamalla vastapallon 
vastustamattomasti kenttään. Hirveä tuuri jatkui läpi illan. 
Kolmossarjan arvostetuin keskitorjuja Ilari Jokinen hermostui kesken ottelun, kun hän ei saanut 
Perkiötä kertaakaan kiinni. Yhdessä vaiheessa näytti siltä, että lyöntiprosentti nousee väkisin yli 
sadan. 
Pelin jälkeen muut Lukon pelaajat keskustelivat lähinnä siitä, voiko Perkiön suupaisuja nimittää 
lyönneiksi. Kuulemma pallo painuu tuskastuttavan hitaasti kenttään. 
Lukon äänitorvi Ville Mattila väitti, etteivät tämmöiset ratkaisut ole lyöntejä. Samassa yhteydessä 
unohtui, että Mattilan iskuja kutsuttiin tuuppaisuiksi Viialassa ja rääpäisyiksi Tampereella. 
Tällä kertaa Mattilalla oli ylivoimaisia vaikeuksia saada pallo vastustajan kenttäpuoliskolle. Yksi 
syöttö painui verkon ali ja toi hänelle armottomasti AliPaulan kutsumanimen. 
Nyt Lukon joukkueesta löytyvät sisarukset Ville AliPaula Mattila ja Petteri AlaPaula Miettinen. 
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Jykevä keskitorjuja Asko Niemi painotti useaan otteeseen, että kutsumanimiä pitää myös käyttää. 
Vaikka Niemen pompusta on pudonnut 1,5 senttiä polvivaivojen takia, hän saa sentään pallon 
verkon yli. 
Jyryn nostajat yllättyivät pahan kerran, kun Niemi teki tuhoisaa jälkeä ”rämöläisillä” syötöillä. 
Lempääläläiset eivät huomanneet, että pallossa on yläkierteen ohella myös sivukierrettä. Niinpä 
pallo kimpoili pitkin Paelkaene Gardenin seiniä. 
Myös Petri Tuomiojan rooli aiheutti Jyrylle harmaita hiuksia. Lukko oli siirtänyt Tuomiojan liberon 
tontilta takaisin passariksi. Näin Jyryn videoryhmän ennakkotyö meni pitkälti hukkaan. 
Lukon kokoonpanossa oli seitsemän miestä. Pelaajavalmentaja Petri Hildén piti määrää suorastaan 
ruhtinaallisena, koska kentällä voi olla samaan aikaan vain kuusi kaveria. 
Tosin pälkäneläiset ovat harkinneet poikkeusluvan hakemista kevätkauden ajaksi. Esityksen 
mukaan Lukko saisi täyttää kentän kahdeksalla miehellä, ettei ihan jokainen pallo putoaisi suoraan 
kenttään. 
Tällä kertaa joukosta puuttuivat matkailusta innostuneet Kimmo ”Smurffi” Lehtelä, Marko ”Pepsi” 
Pajunen ja Pentti Nieminen. 
Lehtelä päätti lähteä käymään Thaimaassa asti, koska Ankkuribaari, Kostian Kievari ja muut 
lähialueen mestat on koluttu jo niin moneen kertaan. Muut varoittivat Lehtelää Thaimaan 
houkutuksista. Paluuta odotetaan suurella jännityksellä. Luultavasti toipumiseen pitää varata 
vähintään parin viikon jakso. 
Pajunen väitti menevänsä Tallinnaan, mutta tuoreimpien tietojen mukaan hänet on nähty Ruotsin-
laivalla. Täyttä varmuutta ei ole saatu. Matkaraportti on luvassa seuraavan ottelun yhteydessä. 
Nieminen on toipilas polvioperaation jäljiltä, mutta tämä ei haittaa Kaivannon Casanovan menoa. 
Viikonloppuna kännykkään singahti valokuva etelän auringosta. Tähän asti Casanova on viihtynyt 
varsinkin Turkin menopaikoissa. Nyt määränpää oli kuulemma jossakin muualla. 
Mattila esiintyi tutun itsevarmasti tappiosta huolimatta. Huutijärven Loordi ilmoitti lempääläläisille 
pelin jälkeen, että Lukko marssitti kentälle parhaan arsenaalinsa. 
Onneksi Mattila ei tiedä, että samaa virttä veisattiin muutama viikko sitten Lukon vieraillessa 
Virroilla. Lehtelä ilmoitti sikäläisen paikallislehden toimittajalle, että matkasta puuttui vain pari 
tumppukättä tarkoittaen Mattilaa ja Niemistä. 
Pajunen nyökkäili hyväksyvästi taustalla, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa omalla 
nimellään. Siksi mielipidettä ei ole tuotu julkisuuteen. 
Jyry on suhtautunut Lukkoon aina vakavissaan. Lempäälän ykkösjoukkue haalii joka vuosi kaikki 
mahdolliset pelimiehet Paelkaene Gardeniin. Perjantai-illan huumaan on helppo houkutella. 
Tällä kertaa Jyry otti kamppailun vielä astetta totisemmin kuin yleisesti. Kokenut ryhmä veti syksyn 
ensimmäisen kuusikkoharjoituksen kaksi iltaa aiemmin. Tämä toteutettiin paikkakunnan 
huonomman joukkueen Kisan kustannuksella. Lempäälän herruus varmistui vaivattomasti Kisan 
Juha Raunion ja Markku Jousrannan kovasta ennakkouhosta huolimatta. 
Pelaajavalmentaja Toni Nyström totesi, että Kisan löylytys oli toissijainen juttu huolelliseen 
valmistautumiseen verrattuna. Paelkaene Gardenin äänekkään yleisön eteen ei voi astella 
kylmiltään. Luopioisten taksikeisari Hannu Lehtelä ja kumppanit takaavat hikiset oltavat. 
Takavuosina Lehtelän johtama huutosakki pehmensi jopa pelätyn Mika Peltolan. Jyryn ykköstykin 
päähuomio siirtyi vääriin asioihin villissä huutomyrskyssä. Siinä metelissä myös Reijo Härikkä jäi 
sivurooliin. Härikällä on tunnetusti kuuluva ääni, mutta Lukon kannattajiin verrattuna huudot olivat 
pelkkää piipitystä. 
 
7.12. Lukko-Parolan Lento-64 1–3 (25–22, 24–26, 23–25, 18–25) 
 
Parolan Lennon valmentajasuuruus Olli Siltanen joutui käyttämään kaiken auktoriteettinsa 
kootessaan joukkuetta perjantaiseen vieraskamppailuun. 
Monelle pelaajalle oli tarjolla houkuttelevia pikkujouluja pitkin Hämeenlinnaa. He tiesivät tarkkaan, 
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että seudun parturit ja yrittäjänaiset olivat liikkeellä samana iltana. Sitä tilaisuutta ei kannattanut 
hukata missään tapauksessa. Jälkipeleissä viihtyvä joukkue pelkäsi parhaiden palojen katoavan 
käsistä ennen aikojaan. 
Siltanen vakuutti moneen otteeseen, että lohkon hännille juuttunut Lukko on pelkkä suupala 
huippuvireiselle Lennolle. Hän arveli Paelkaene Gardenin vierailun kestävän korkeintaan 45 
minuuttia suihkuineen päivineen. 
Samassa yhteydessä Siltanen korosti, että miehet ovat parhaassa tanssivireessä juuri oikeaan aikaan. 
Mikäli he olisivat kokoontuneet saunomaan jo kuuden maissa, herrojen parkettikunto olisi ollut 
puolenyön aikaan niin ja näin. 
Niinpä parolalaiset saivat liikkeelle iskukykyisen ryhmän, mutta muutaman pelaajan ajatukset 
taisivat harhailla jo Hämeenlinnan yössä. Yhdestä pelikassista pilkotti tonttulakki ja toisesta kuului 
omituista kilinää. Se ei tullut teippirullasta eikä kylmäsuihkeesta. 
Kun Lukon passarivirtuoosi Petri Hildén huomasi Lennon aikeet, hän kertoi asiasta muille ja sai 
ladattua pälkäneläisjoukkueen hurjaan taisteluun. Tappioiden runtelemat pelaajat päättivät, ettei 
Lento lähde Paelkaene Gardenistä niin nopeasti kuin oli kuvitellut. 
Olisittepa nähneet parolalaisten ilmeet avauserän tappion jälkeen. Miehet vilkuilivat vaivihkaan 
kelloa ja harkitsivat hetken 0–3-tappiota. Mutta joukkue ei vajonnut sentään niin alas... 
Piina jatkui toisessa ja kolmannessa erässä, mutta vahva rutiini ja Parolaan pesiytynyt voittamisen 
kulttuuri tulivat loppuhetkillä esiin. Palloa haettiin jopa lattian pinnasta. 
Taas kerran nähtiin, miten paljon lisäenergiaa kunnon panoksesta voi ammentaa. Näyttävästi 
pukeutuneet ja houkuttelevasti laittautuneet parturit ja yrittäjänaiset kiiluivat monen miehen 
mielessä. 
Lukon pelaajien juhlakiintiö täyttyi jo edellisen kierroksen Virtojen-vierailulla. Kun vielä 
polvioperaatiosta toipuva Pentti Nieminen sai tietää omista kanavistaan, etteivät Hauhon rouvat ole 
liikenteessä perjantaina, viihdeintoa löytyi vain – arvaatte varmaan – Kimmo Lehtelältä. 
Ankkaribaarin Auervaara on leijunut seitsemännessä taivaassa Virtojen keikan jälkeen, sillä hän sai 
yllättävän ihailijakirjeen sikäläiseltä lentopallofanilta. Lehtelä teki kolmekymppiseen punapäähän 
suuren vaikutuksen sikäläisen ravitsemusliikkeen baaritiskillä. 
Petteri AlaPaula Miettinen suhtautui tappioon yllättävän rauhallisesti. Savon suuren pojan mieli 
kirkastui entisestään sunnuntaina, kun hän seurasi Suomen cupin loppuottelua televisiosta. 
Salon Piivolleyn pelaajat astelivat esittelyyn pipo päässä. Miettinen epäili, että he ovat omaksuneet 
tavan häneltä. AlaPaula ei luovu omasta myssystään edes Kostian Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä. 
Ilmeisesti myös Sammon pelaajat ovat seuranneet AlaPaulan liikkeitä, sillä samantyyppinen 
tatuointi löytyi ainakin Salvis Cielavsilta ja Olli-Pekka Ojansivulta. 
Illan tummuessa Miettinen muistutti myös osallistumisaktiivisuudestaan. Häntä ei saa jäämään pois 
Lukon peleistä edes harhauttamalla. Vastaavasti työvuorot osuvat aina harjoitusten ajaksi. 
Tarkkamuistinen Asko Niemi muisteli, että AlaPaula osallistui treeneihin viimeksi syyskuun 
alkupuoliskolla. Silloinkin liikkuminen oli hyvin velttoa ja venyttely olematonta. 
Lennon valmennusjohto oli analysoinut tarkkaan Lukon peliä. Niinpä Siltasen johtama taustatiimi 
koki suuren järkytyksen, kun pälkäneläiset heittivät peliin liberon vastoin kaikkia odotuksia. 
Parolalaiset huokailivat hämmästyksestä, kun myös kulttuurin saralla kunnostautunut Petri 
Tuomioja asteli kentälle erivärinen paita päällään. Tosin hajamielisellä Tuomiojalla olisi voinut olla 
väärä paita muutenkin, mutta tällä kertaa muutos tehtiin tarkoituksella. 
Uusi rooli oudoksutti aluksi. Tuomioja hiipi muiden taakse piiloon, kun Lennon syöttö lähti. Tyyli 
muuttui Hildénin lempeän muistutuksen jälkeen. Hildén on korostanut aina, että liberon pitää olla 
kentällä kuin omistaisi koko Euroopan tai ainakin Suur-Pälkäneen. 
Hildén teki kerran tämän tempun Salo-Volleyssa ja aiheutti yleistä hämmennystä pitkin kaupunkia. 
Asiaa päiviteltiin Rikalan baaritiskillä asti. 
Lukon syyskausi päättyy perjantaina kotiottelulla supertähtiä vilisevää Lempäälän Jyryä vastaan. 
Vastustaja on niin kova, että Lehtelä päätti luikkia pakoon Thaimaahan asti. Marko ”Pepsi” Pajunen 
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arveli Tallinnan olevan riittävän kaukana Paelkaene Gardenista. 
Yleisöllä riittää taas naureskeltavaa, kun Jari Perkiö palaa kokoonpanoon. Hän on toipunut vasta nyt 
Virtojen tappion aiheuttamista jälkiseurauksista. 
 
23.11. Virtain Veikot-Lukko 3–1 (25–19, 22–25, 25–14, 25–19) 
 
Perjantai-illan sakea lumipyry aiheutti Lukon kolmossarjajoukkueelle niin paljon tepposia, että 
otteluraportti valmistui poikkeuksellisesti vasta kolme vuorokautta kauden pisimmän 
vieraspelimatkan jälkeen. 
Tietokoneen ja sen käyttäjän välisiin vaikeuksiin ei puututa tässä sen tarkemmin, koska nämä tarinat 
keskittyvät edelleen puhtaasti lentopalloon. 
Selostusta ehdittiin jo kaipailla useasta suunnasta, mutta ei hätää. Tiedonjanoiset opastettiin suoraan 
Virtain Veikkojen nettisivuille. Sieltä löytyi terävää tekstiä hämmästyttävän nopeasti. 
Tosin epätarkkuuksiakin löytyi. Paelkaene Garden oli kirjoitettu pienellä alkukirjaimella. Sitä 
voidaan pitää jo melkein pyhäinhäväistyksenä. 
Syystä tai toisesta sikäläinen väki oli tunnistanut myös Jari Perkiön, vaikka kolmossarjan 
pehmeäkätisin laitahyökkääjä yrittää liikkua mahdollisimman huomaamattomasti kaikilla 
vieraspaikkakunnilla. Tämä nimi oli sentään naputeltu oikein. 
Pälkäneläisjoukkue valmistautui huolellisesti pitkään erämaaretkeen. Kun sääennusteet lupasivat 
illaksi lumisadetta, vaativa kuskin tehtävä annettiin yksimielisesti Petri Hildénille. 
Luopiosten passarilegenda tuntee läpikotaisin Oriveden seudun tiet ja kolkat. Kun vielä ottelu osui 
perjantai-illaksi, Hildéniä parempaa kuskia ei löydy koko Luopioisista. Toiseksi ajomieheksi 
seuloutui odotetusti Marko ”Pepsi” Pajunen. 
Perkiö laati etukäteen tarkan matkasuunnitelman, mutta laskelmat pettivät pahasti. Pälkäneen ja 
Virtojen väli oli peräti 40 kilometriä pitempi kuin hän arvioi. Niinpä joukkuekaverit päättivät 
palatessa, että näin vaativat tehtävät annetaan jatkossa muille miehille. 
Perkiöllä on sentään parempi muisti kuin Lukon nestorilla Pekka Viitasella. Jykevä keskitorjuja 
luuli vieneensä pallot kotiin keskiviikon harjoituksista. Karu totuus valkeni hänelle vasta 
Helsingissä kesken perjantaisen kurssipäivän. 
Mutta ei hätää – Viitanen hälyytti vaimonsa töistä kotiin kesken päivän ja käski viedä pallot 
tumppukädestään kuuluisalle Kimmo Lehtelälle. 
Kuulias puoliso teki työtä käskettyä, mutta kotona odotti ikävä pettymys. Palloja ei löytynyt 
mistään. Viitanen muisti vasta äkäisen puhelun jälkeen, että hän olikin jättänyt pallot Paelkaene 
Gardenin kaappiin. 
No, pallot saatiin matkaan – ja kaiken piti olla järjestyksessä. 
Piti ja piti, kunnes kommelluksistaan kuuluisa Lehtelä puuttui peliin. Ankkuribaarin Auervaara 
ohjasi toisen autokunnan määrätietoisesti Virtojen huoltoasemalle. Kolmikko kuvitteli olevansa 
kerrankin hyvissä ajoin liikkeellä, kunnes myyjä puuttui peliin Lukon miesten tiedustellessa ajo-
ohjetta ottelupaikalle. 
– Mitä te teette vielä täällä? Paikallislehden mukaan peli alkaa seitsemältä, myyjä hämmästeli. 
Kello oli siinä vaiheessa noin varttia vaille seitsemän. 
Lopulta Lehtelän johtaman kolmikon piti tiedustella hallin sijaintia puhelimitse kirjurin apulaiselta. 
Kaikki farssin ainekset olivat olemassa, mutta pälkäneläiset suhtautuivat tyynesti yllättävään 
tilanteeseen. 
Koko porukka oli vihdoin koossa, kun Asko Niemi asteli pukukopista kentälle tasan kello 18.53. 
Niemelle ei tullut edes kiire, sillä päätuomari Kimmo Aarnio armahti joukkuetta ystävällisesti 
kymmenellä minuutilla. Huoltoaseman poppoo ehti sentään lyödä pari kertaa ennen kuin kamppailu 
alkoi. 
Lukon helpotukseksi Ville Mattila ja Petri Tuomioja puuttuivat matkasta. He olisivat tuhlanneet 
kuitenkin energiansa turhaan murehtimiseen. Muut pälkäneläispelaajat ovat tottuneet suhtautumaan 
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tyynesti vallitseviin tosiasioihin. 
Hildén kirjoitti kylmänviileästi Lukon avauskokoonpanon lipukkeeseen ja ohjasi joukot kentälle. 
Näin Virtojen runsaslukuinen yleisö pääsi nauttimaan perjantai-illan huumasta. Peliä johti ikinuori 
Ari Juvakka, joka kylvi takavuosina kauhua vasurilyönneillään pitkin Suomea. 
Nyt kauhua kylvi Sauli Ylistalo, jonka leijasyöttöjä Lukon nostajat eivät saaneet millään ylös 
avauserässä. Välillä ryhmityksessä oli jopa neljä miestä, mutta ei auttanut. Hildénkin kävi 
kokeilemassa, mutta sormet pettivät auttamattomasti. 
Loppu meni miten meni, mutta Petteri AlaPaula Miettisen naama loisti pelin jälkeen kuin 
Kaivannon aurinko. Miettinen sai ensimmäisen kerran urallaan joukkueen parhaan pelaajan 
palkinnon ja nautti tästä täysin siemauksin. 
Kukaan ei viitsinyt sanoa hänelle illan mittaan, että asia oli sovittu etukäteen Juvakan kanssa. 
Vähältä piti, ettei Miettinen jäänyt Virroille koko viikonlopuksi. Niin hyvin hän viihtyi paikallisen 
ravitsemusliikkeen – kuten Veikkojen sivuilla ilmaistaan – baaritiskillä. Syyn saatte arvata. 
Lehtelä vokotteli tuttuun tyyliinsä tyttöjä koko illan, mutta älkää kertoko tästä hänen 
tyttöystävilleen. Ei kenellekään. 
Paluumatka sujui turvallisesti. Siitä ei ole muuta raportoitavaa kuin Pajusen ihailtava kärsivällisyys. 
Hänessä on ilmiselvästi ajomiehen vikaa. 
 
16.11. Lukko-Ylöjärven Pallo 0–3 (17–25, 23–25, 25–27) 
 
Lukijoiden pyynnöstä tällä kertaa selostetaan jännityskamppailun tärkeimmät pallot tavallista 
tarkemmin. Kerrankin. 
Siis tervetuloa suoraan kolmannen erän ratkaisuhetkille... 
Kuuluisan Paelkaene Gardenin yleisö pidätti hengitystään, kun kolmossarjan kuningas Ville Mattila 
asteli päättäväisesti syöttörajan taakse Lukon johtaessa kolmatta erää 25–24. 
Tohtori Sykerö oli tehtaillut jo neljä pistettä peräkkäin. 
Kaikki Lukon pelejä seuranneet tietävät, että viidestä peräkkäisestä syöttöpisteestä palkitaan isolla 
huurteisella. Se houkuttelee jopa Mattilaa, mutta nyt panos oli vielä suurempi. 
Tämä piste olisi taannut erävoiton pirkanmaalaisen lentopallomedian ylistämää Ylöjärven Palloa 
vastaan. Monet merkit viittasivat siihen, että samalla koko ottelu olisi kääntynyt pälkäneläisten 
eduksi. 
Niinpä Huutijärven Loordi keskittyi hypäriinsä tavallista tarkemmin ja sai suunnattua pallon kuin 
ihmeen kaupalla verkon yli. 
Kun ylöjärveläiset lähtivät hakemaan tasoittavaa pistettä Asko Niemen kohdalta, yritystä pidettiin 
yleisesti tuhoon tuomittuna. 
Saarikylien Sulttaani on säikäyttänyt monet vastustajat jo pelkällä olemuksellaan. Kerran yksi 
Vilppulan Tähden junioripelaaja syöksyi itkua tuhertaen pukukoppiin, kun Iso-Asko rykäisi 
äänekkäästi. 
Tähden kaveri kuvitteli Niemen ryntäävän kimppuun, vaikka jykevä keskitorjuja vain aukaisi 
kurkkuaan kiusallisen syysflunssan takia. 
Nytkin Niemi sai työnnettyä valtavat leipälapionsa pallon eteen, mutta valitettavasti hän oli kolme 
sadasosaa myöhässä. Näin pallo kimposi reunakäden kautta ulos. 
Sulttaani menetti ratkaisevat sadasosat viime kesän sairausloman takia. Hän joutui pitämään kolmen 
viikon harjoitustauon reväytettyään reitensä puuduttavan puolustusharjoituksen aikana. 
Lukolla ei pitänyt olla mitään hätää, sillä tilanne oli vasta 25–25. Voitonavaimet olivat edelleen 
tarmokkaan joukkueen käsissä. 
Mutta ei – siinä vaiheessa sattui jotakin selittämätöntä. Mattila viittoili päätuomari Kimmo Aarnion 
suuntaan ja alkoi sitoa taas kerran auenneita kengännauhojaan. 
Mattila viimeisteli vielä solmuansa, kun helppo pallo tupsahti suoraan nenän eteen. Tohtori Sykerö 
viittoili tuohtuneena tuomarin suuntaan ja kävi poikkeuksellisen kovilla kierroksilla. 
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Kukaan ei ole erehtymätön, mutta Mattila sortui samaan virheeseen jo toisen kerran tämän kauden 
aikana. Ensimmäinen moka tuli murheellisessa vieraskamppailussa Mestoa vastaan. 
Silloin Lukko taisi olla häviöllä kymmenellä pisteellä, joten tuomarin puhalluksella oli lähinnä 
helpottava vaikutus. Kärsimysnäytelmä päättyi nopeammin. 
Silti korkeasti koulutetun Mattilan olisi luullut ottavan opikseen. Mutta ei... 
Niinpä muut Lukon pelaajat joutuivat pohtimaan vakavissaan, miten tilanne saataisiin korjattua. 
Nerokkaista oivalluksistaan tunnetulla Kimmo Lehtelällä välähti taas kerran. 
Lehtelä ehdotti, että pälkäneläiset keräävät kolehdin ja hommaavat Mattilalle tarrakengät. Näin 
varmistetaan, ettei ikäviä takaiskuja tule enää. 
Ellei Mattila suostu käyttämään tarrakenkiä, tästä eteenpäin Niemi varmistaa, että nauhat ovat 
varmasti kiinni. Miehen tuntien niiden solmujen aukaiseminen tarvitaan vähintään saksia. 
Mattilan pitää tehdä valintansa viikon kuluessa. 
Vaikka Mattila meni tolaltaan YPan pisteen jälkeen, Lukko sai vielä yhden mahdollisuuden. 
Kun passarilegenda Petri Hildén huomasi Mattilan olevan vielä muissa maailmoissa, pelintekijä 
siirsi hyökkäysvastuun Petteri AlaPaula Miettiselle. 
Miettinen yllätti ottelupallotilanteessa kaikki. Hän ei lyönyt verkon alareunaan eikä toiseen 
bravuuripaikkaansa peräseinään, vaan suoraan YPan torjuntaan. 
Muut totesivat tappion jälkeen, että mies se on epäonnistunutkin mies. Tosin ei mikään erikoinen 
mies. 
Joka tapauksessa nimekäs YPa pääsi kuin koira veräjästä Lukon sählättyä urakalla ratkaisupalloissa. 
Lukon tähtipelaajat lievittivät tappion tuskaa Kostian Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä ja Lehtelän 
luksus-saunan löylyissä. 
Tässä yhteydessä pitää mainita heti, että Niemi, Petri Tuomioja, Pekka Viitanen ja Jari Perkiö 
jättivät jälkipelit kiltisti väliin. He lähtivät suoraan kotiin valmistautumaan seuraavan kierroksen 
vieraskamppailuun Virtain Veikkoja vastaan. 
Sen sijaan Mattila pohdiskeli huonoa sääntötuntemustaan pikkutunneille asti. 
Hildén ehdotti, että Mattilan pitäisi hankkia sääntökirjan ohella myös torjuntapelin opas. 
Nyt hän heiluttelee käsiään torjunnassa lähinnä muodon vuoksi. Muutamat vastustajat ovat 
todenneet (nimettöminä), ettei niihin räpylöihin viitsi lyödä edes piruuttaan. 
Omien sanojensa mukaan Mattila oli hyvä torjuja vielä kymmenen vuotta sitten. No, silloin KuPS-
Volleykin oli vielä olemassa. 
Kuopiolaisten taru päättyi yhtenä pimeänä iltana, kun Hildén erehtyi menemään saunailtaan 
mukaan... 
 
9.11. Pirkkalan Viri II-Lukko 3–0 (28–26, 25–15, 25–22) 
Kolmossarjan kohutuin keskitorjuja Kimmo ”Smurffi” Lehtelä tunnetaan erikoisista tempauksistaan 
sekä kentällä että kentän ulkopuolella. 
Tälle kaverille sattuu usein enemmän yhden viikonlopuna aikana kuin Matti Meikäläiselle 
vuodessa. 
Muut Lukon pelaajat ovat jo tottuneet Lehtelän omituisiin tempauksiin, mutta perjantana kaikki 
katselivat huuli pyöreänä surullisenkuuluisan leijasyöttäjän luentoa. 
Lehtelä lohdutti häviön masentamia joukkuekavereita muistuttamalla kaikille, ettei voittoputki 
katkea vielä yhdestä tappiosta. Se voidaan kuitata pelkkänä työtapaturmana. 
– Mitä ihmettä sinä höpiset? nestori Pekka Viitanen tuhahti. 
Lehtelä jatkoi omituista esitelmäänsä vielä tovin. Pian kävi ilmi, että hän ryhtynyt opiskelemaan 
semantiikkaa iltaisin Tampereen yliopiston aikuisosastolla. 
– Miten hemmetissä tuommoinen nulikka on päässyt aikuisten joukkoon? Viitanen lohkaisi. 
Ilmeisesti Lehtelä oli jättänyt ikä-kohdan tyhjäksi täyttäessään hakupapereita. Kukaan ei ollut 
älynnyt tarkistaa tietoa jälkikäteen. 
Semantiikka on kiehtova maailma. Siinä tutkitaan sanojen merkitystä eri yhteyksissä. Muutos voi 
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olla hyvinkin suuri. 
Lehtelä on vielä opintojensa alkutaipaleella ja hiukan ulkona asiasta. Tosin ei niin paljon kuin 
nopeissa torjuntatilanteissa. Tiettävästi Ankkuribaarin Auervaaran suurin energia on kulunut 
toistaiseksi viehättävän naisluennoitsijan ihailuun. 
Hän on yrittänyt hurmata tyylikkään opettajan monin keinoin, mutta Pälkäneellä tehoavat konstit 
eivät ole tepsineet ainakaan vielä. 
Lehtelä on innostunut varsinkin putki-sanan monista merkityksistä. Tämä on täysin luonnolllista, 
koska hän on töissä maineikkaassa Putkessa ja Puhaltimessa. Toisaalta hän on kokeillut myös 
viihdeputken pituutta. 
Sen sijaan voittoputki on hänelle vielä(kin) vieras ilmiö. Siksi tämä maailma tuntuukin 
poikkeuksellisen kiehtovalta. 
Vaativat iltaopinnot hämmästyttävät melkoisesti muita, koska Lehtelällä oli vielä muutama vuosi 
sitten vaikeuksia aakkosten kanssa. Hän ei tahtonut muistaa millään, tuleeko P- vai R-kirjain ensin. 
Tilanne selkiytyi vasta sen jälkeen, kun joukkuekaverit antoivat hänelle kullanarvoisen neuvon. 
Ensin P niin kuin pikkuhousut ja sitten R niin kuin rintaliivit. Lehtelä on noudattanut tätä ohjetta 
kuuliaisesti ja saanut runsaasti kiitosta persoonallisesta tyylistään. 
Lehtelän nimi jää pysyvästi suomalaiseen lentopallohistoriaan, mutta ei suinkaan yleistä hilpeyttä 
herättävien leijasyöttöjensä ansiosta. Tiettävästi Lehtelä on ainoa pelaaja, joka on maksanut 
lisenssinsä kahdessa osassa. 
Lentopalloliitto ei edes tarjoa tämmöistä vaihtoehtoa, mutta Lehtelä teki silti niin. 
Muut ihmettelivät monta kertaa, miksi ihmeessä laiska keskitorjuja kävi Osuuspankissa kahteen 
otteeseen. Ensimmäisellä reissulla hän maksoi 45 euroa ja toisella yhden euron. 
Totuus valkeni vasta muutama päivä sitten Marko ”Pepsi” Pajusen salapoliisityön ansiosta. Lehtelä 
saa kotoaan viikkorahaa tasan 45 euroa. Kun edellisen viikon ”tili” oli mennyt viimeistä senttiä 
myöten Ankkuribaarin kassaan, vaihtoehdot jäivät vähiin. 
Lehtelä päätyi tähän ratkaisuun, koska hän ei kehdannut lainata euroa keneltäkään. Tämä olisi 
noussut herkästi yleiseksi puheenaiheeksi. 
Kolmossarjan kuninkaaksi ristitty Ville Mattila oli polleata poikaa astellessaan entiseen kotisaliinsa 
– rinta kaarella, tottakai! 
Hän kävi esittäytymässä kaikille paikalla olleille varmuuden vuoksi. 
Kun peli oli alkamassa, Mattila pälyili huolestuneesti ympäri salia. Hän oli kuvitellut, että 
kuninkaan paluu olisi houkutellut paikalle puoli Pirkkalaa ja valtakunnan merkittävimmät 
tiedotusvälineet. 
Mutta ei – missään ei näkynyt yhtään tv-kameraa eikä haastattelumikrofonia. Eikä edes 
paikallislehden avustajaa. Vuosi sitten paikalla oli sentään Iltalehdestä tuttu Juha Aaltonen. 
Mattila vilkaisi vielä vaivihkaa ulko-ovelle, mutta sielläkin oli hiirenhiljaista. Hän oli harmissaan, 
kun Jere Karalahden tapaus oli siirtänyt mediahuomion Pirkkalasta pääkaupunkiseudulle. 
Tapaus potutti Mattilaa niin paljon, että hän siemaisi pelin jälkeen poikkeuksellisesti kaksi isoa ja 
huuhtoi näin pettymyksensä kurkusta alas. 
Jos tiedotusvälineet olisivat ilmestyneet paikalle, suurin kiinnostus olisi kohdistunut Mattilan sijasta 
Lukon Karalahteen Petteri Miettiseen. Tämä kävi kesän aikana yhtä harvoin harjoituksissa kuin 
kohu-Karalahti. 
Miettinen sai illan aikana uuden lempinimen. Petteri Peräseinä muuttui Petteri Alapaulaksi, kun hän 
suttasi ensimmäisen erän eräpallon verkkoon. 
Voiton vaikutus on ihmeellinen. Lukon pukukopissa oli enemmän porukkaa kuin miesmuistiin. 
Pelaajavalmentaja Petri Hildén pääsi valitsemaan kokoonpanon peräti yhdeksästä miehestä. Vain 
Kaivannon Casanova Pentti Nieminen puuttui. 
Tosin Lehtelä huomautti, että myös ajankohdalla oli merkitystä. Perjantai-ilta on mieluisa peliaika 
monelle kaverille. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


2.11. Lukko-Tampereen NMKY 3–0 (25–18, 25–18, 25–17) 
 
Tohtori Tomeran Ville Mattilan liikkeet herättivät yleistä hämmästystä Lukon legendaarisessa 
kolmossarjajoukkueessa. 
Mattila lähti juoksujalkaa pukukopista pälkäneläisten palattua vihdoin voittojen tielle. 
Muut pelaajat kuvittelivat, että Huutijärven Loordi halusi olla kerrankin ensimmäisena Kostian 
Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä. 
Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että Loordi-nimi pitää kirjoittaa kahdella oolla ja aloittaa isolla 
kirjaimella. Mattila on huomauttanut tästä useaan otteeseen syksyn mittaan. 
Kun laajalevikkinen Hämeen Sanomat käytti kerran muotoa lordi, Mattila oli tuohduksissaan pari 
viikkoa. 
Kievarissa odotti kuitenkin ikävä yllätys, kun muut pelaajat syöksyivät tutulle baaritiskille. Mattilaa 
ei näkynyt salin eikä pubin puolella. Marko ”Pepsi” Pajunen kävi tutkimassa vielä varmuuden 
vuoksi alakerran vessan, mutta Tohtoria ei löytynyt sieltäkään. 
Pajunen epäili, että Mattila on sukimassa hiuksiaan edustuskuntoon Kievariin saapuvia rouvia 
varten. 
Mutta ei. Miestä ei näkynyt missään. 
Pian tuli huojentava soitto Kangasalta. Mattila oli rientänyt tukka putkella kotikulmilleen. Hän 
levitti ilosanomaa pitkin Kaivantoa, Huutijärveä, Mäyrävuorta ja Suoramaa. 
Tiettävästi Tohtori nähtiin Messukylän kirkolla asti. 
Mattila kävi läpi kaikki Kangasalan menopaikat legendaarisesta Myrskyluodosta lähtien. Hän toivoi 
salaa mielessään, että Myrskyluodon kanta-asiakkaisiin lukeutuva Kimi Räikkönen olisi ollut 
samaan aikaan paikalla. 
Silloin olisi järjestynyt formula-ykkösten maailmanmestarin ja kolmossarjan kuninkaan 
kohtaaminen. Tämä olisi noteerattu vuorenvarmasti Ilta-Sanomissa ja parhaassa tapauksessa 
saksalaisessa Bildissä. 
Samalla Mattila olisi saanut toisen leikkeen kokoelmaannsa. Ensimmäinen tuli viime kaudella, kun 
hänet mainittiin Kimmo Lehtelän vinkistä yhden kolmossarjatarinan viimeisessä kappaleessa. 
Mattila oli pettynyt, koska Myrskyluodossa ei näkynyt yhtään Räikkösen näköistä eikä tapaista 
asiakasta. Kangasalan kulttipaikassa oli kaikin puolin rauhallinen tunnelma. 
Mattila korotti tietoisesti ääntänsä ja yritti kerätä takapöydän rouvaseurueen huomion, mutta 
tyylikkäät leidit eivät reagoineet mitenkään Lukon laitahyökkääjän aloitteeseen. 
– Mikä ihmeen kolmossarja? Mikä hemmetin Lukko? rouvat kyselivät tympeä ilme kasvoillaan. 
Samalla Mattilalle paljastui, että hän oli lähtenyt väärälle reviirille. Kangasalla eivät tepsi samat 
konstit kuin Pälkäneellä ja Hauholla. 
Ei varsinkaan, ellei kaikkien tuntema Kaivannon Casanova Pentti Nieminen ole mukana. 
Tähän väliin on pakko mainita, että Niemisen piti olla perjantai-iltana Paelkaene Gardenissa peliasu 
päällä. Ei ollut. Jokainen voi päätellä itsekseen, miissä hurmuri oli. 
Jos tiedätte, olkaa ihmeessä hiljaa. Ettei tule turhia perheriitoja. 
Mattila antoi vihdoin periksi reilun kahden tunnin kierroksen jälkeen. Hän palasi vähin äänin 
kotiinsa ja päätti itsekseen, ettei nolosta retkestä hiiskahdekaan muille. Viisas ratkaisu. 
Muut Lukon pelaajat saivat paljon suuremman huomion Suur-Pälkäneen ydinkeskustassa. 
Varmojen lähteiden mukaan keskustan läpi kulki ainakin kolme autoa enemmän kuin normaalina 
perjantai-iltana. Innokkaimmat fanit painelivat torvea ja heiluttelivat Lukon lippuja vielä 
pikkutunneilla. Valitettavasti Pälkäneen keskustasta puuttuu suihkulähde, johon Lukon esityksestä 
hullaantuneet kannattajat olisivat voineet pulahtaa. 
Taksikeisari Hannu Lehtelä lupasi tehdä aloitteen kunnanhallitukselle heti seuraavaan kokoukseen 
mennessä. Lukon pelaajat ovat ihailleet Lehtelän uskollisuutta jo pitkään. Yksikään naisasiakas ei 
ole pitkästynyt hänen kyydissään vuosikausiin. 
Lukolle on irvailtu ympäri Suomea täysin aiheettomasti. Nyt pälkäneläiset voivat näyttää pitkää 
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nenää kaikille naureskelijoille, koska komea voittoputki on jo yhden ottelun mittainen. 
Edellinen sarjavoitto heltisi Lamminpään Korvesta 27. lokakuuta 2006. Eli vain reilu vuosi sitten. 
Väliin mahtui 13 peräkkäistä tappiota, mutta pälkäneläiset eivät lannistuneet. Sopiva vastustaja 
löytyi vihdoin. Lukon ei tarvitse lähteä sittenkään Hauholle asti löytääkseen itseluottamuksensa. 
Nieminen oli sopinut jo alustavasti harjoitusottelun sikäläisessä puulaakissa pelaavan Yksinäiset 
rouvat -joukkueen kanssa. Luultavasti tämä ”kamppailu” toteutetaan voitosta huolimatta. Nieminen 
on vakuuttanut moneen otteeseen, ettei vastaavia tilaisuuksia avaudu kovin usein. 
Lukon maineikas pellaajavalmentaja Petri Hildén on kokeillut monia konsteja joukkueen 
umpisolmun avaamiseksi. Tällä kertaa hän eksytti pelipaikalta Niemisen (taas!!!), Kimmo Lehtelän 
ja Jari Perkiön. 
Vastapuoli kaipasi Perkiötä paljon enemmän kuin Lukko. Syyn arvaatte. 
 
26.10. Messukylän Toverit-Lukko 3–0 (25–12, 25–16, 25–7) 
 
Lukon kolmossarjajoukkueelle sattui paha kömmähdys perjantaisessa vieraskamppailussa 
Messukylän Tovereita vastaan. 
Pälkäneläisten tilastoekspertti Petteri Miettinen oli tutkinut edellisyönä sääntöjä aamutunneille asti 
ja tullut siihen tulokseen, että tappion tullessa voitto ratkaistaan kultaisessa erässä. 
Miettinen oli niin tohkeissaan, ettei hän erottanut europelejä ja kolmossarjan kamppailuja toisistaan. 
Lisäksi ”Peräseinä” kuvitteli, että harjoitusottelut ovat samanarvoisia sarjapelien kanssa. Hän 
palautti muiden mieleen loppusyksystä isketyn kamppailun, jolloin Lukko venyi hämmästyttävään 
vierasvoittoon MesTosta. 
Muut epäilivät Miettisen sääntötulkintoja, mutta hyppysyötöillään kerskaileva laitamies vaiensi 
soraäänet kerrasta. 
Niinpä Miettinen suhtautui kolmannen erän löylytykseen paljon rauhallisemmin kuin muut 
pälkäneläispelaajat. Tässä ei ole vielä mitään hätää, hän hoki useaan otteeseen. 
Kun vielä Linnainmaan koululle kiiri väliaikatieto Isku-Volleyn ja espanjalaisen Universidad 
Granadan kamppailusta, Miettinen tunsi olonsa entistä rauhallisemmaksi. 
Kalevan palloiluhallin peli ratkaistiin kultaisessa erässä Iskun kärsittyä varsinaisessa pelissä 
tyrmäävän tappion. Mutta kuinka ollakaan – tamperelaiset rutistivat ratkaisupallot kotiin ja etenivät 
sensaatiomaisesti Challenge Cupin kolmannelle kierrokselle. 
Miettinen uskoi saman ihmeen toistuvan MesTon kotisalissa. Hän muistutti tästä kolmeen kertaan 
Lukon uskolliselle fanijoukolle. Pälkäneläisjoukkue sai vahvaa tukea Luopioisista asti saapuneelta 
kannattajaryhmältä. Tosin yksi Ismo otti pikkutorkut kesken kaiken. 
– Pojat, nyt ryhdytään pelaamaan, Miettinen piiskasi muita kolmannen erän tyrmäyksen (7–25) 
jälkeen. 
Joopa joo. Kenties seuraavassa ottelussa, muut ajattelivat. Ja lähtivät kättelemään ylivoimaisia 
vastustajia. 
– Älkää vielä menkö. Peli on kesken, Miettinen yritti jarrutella. 
Turhaan. Muut tunsivat säännöt paremmin. Jopa Kimmo Lehtelä oli tietoinen tilanteesta, vaikka 
keskitorjuja on normaalisti ulkona kuin lumiukko. Sekä kentällä että kentän ulkopuolella. 
Tällä kertaa Lehtelä oli perillä tapahtumien kulusta paremmin kuin kertaakaan ottelun aikana. 
MesTon hyökkäykset olivat kohutulle sentterille liian nopeita ja juonikkaita. 
Lehtelä taivasteli vielä edellisyön tapahtumia, kun pallo oli jo Lukon kentässä. 
Edes fanijoukon kapellimestarin Tommi Vuorisen herätyshuudot eivät tehonneet. Lehtelän 
pelipanos jäi vaatimattomaksi ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa erässä. 
– Panostin kaiken kultaiseen erään Miettisen kehotuksesta, Lehtelä selitti. 
Lehtelä sekoitti pahasti Kultaisen erän ja omat kultansa. Ankkuribaarin Auervaaralle tekisi terää 
lentopallosääntöjen kertaaminen ja muutama hyppyharjoitus Syrjänharjussa. 
Muuten hän ottaa pian vauhtia paterihyökkäyksiinsä näkötornilta asti. Koska jalat eivät ole 
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Pirkanmaan nopeimmasta päästä, lyönnit sisältävät herkästi enemmän komiikkaa kuin voimaa. 
Lehtelän on syytä olla varuillaan, etteivät kaikki Ankkuribaarin ihastuneet tytöt eksy samaan aikaan 
Paelkaene Gardenin lehtereille. Silloin Auervaaraa saatetaan viedä vielä lujempaa kuin kentällä. 
Lukon joukkueesta löytyy hämmästyttävän paljon samoja piirteitä kuin suomalaisesta politiikasta. 
Yksi lupaa yhtä, toinen toista ja kolmas kolmatta, mutta yleensä näistä ei toteudu mikään. Hyviä 
selityksiä löytyy runsaasti. Vastuuta siirretään herkästi kaverin harteille, vaikka homma olisi omalla 
kontolla. 
Lukon pelaajavalmentaja Petri Hildén tunnetaan paitsi janoisena myös tulisieluisena kaverina. 
Hildén hillitsi itsensä mestarillisesti perjantai-iltana, vaikka kaikki meni miten sattuu. 
Pälkäneläiset ehtivät lämmitellä vain hetken ennen peliä, koska lähtö viivästyi pahasti toinen 
toistaan ihmeellisimmistä syistä. 
Koomisin selitys löytyi Lehtelältä. Pelikassin pakkaaminen kesti tavallista pitempään, koska äiti ei 
ollut auttamassa. Petri Tuomioja ylsi lähes samaan. Hän ei malttanut lähteä aiemmin, koska 
televisiosta tuli jännittävä filmi. Marko ”Pepsi” Pajunen joutui kärsimään Lehtelän ja Tuomiojan 
takia syyttä suotta. 
Loppujen lopuksi tuloksessa ei ole mitään ihmettelemistä, koska Pentti Nieminen, Pekka Viitanen 
ja Jari Perkiö puuttuivat joukosta. 
Kuvitelkaa nyt, miten suuren loven kolmen näin kovan pelimiehen poissaolo jättää.... 
 
19.10. Lukko-Toijalan Valpas 1–3 (26–24, 19–25, 19–25, 21–25) 
 
Paelkaene Gardenin perjantai-ilta todisti, että Lukon kolmossarjajoukkueen ote alkaa horjua 
kohtalokkaasti. 
Kaivannon Casanova Pentti Nieminen sekoitti taas päivät ja asteli mairea hymy kasvoillaan 
Huutijärven saliin. Nieminen halusi hakea pappavuorolta lisää itseluottamusta Valpas-peliä varten. 
Kun pyörittää hetken Aamulehden lentopallovirtuoosia Yrjö Karesta ja muita veteraaneja, tuntee 
itsensä herkästi kovaksikin pelimieheksi. 
Suunnitelma oli mainio, mutta toteutus ontui pahan kerran. Karu totuus valkeni vasta hiukan ennen 
iltakahdeksaa, kun Niemistä ryhdyttiin tenttaamaan suurta ennakkokohua herättäneestä Valpas-
pelistä. 
Vasurihurmuri vastaili aikansa silmät loistaen, kunnes hän huomasi jotakin olevan pielessä. 
Niemisen olisi pitänyt olla Huutijärven sijasta Paelkaene Gardenissa lämmittelemässä, mutta 
hajamielinen tykkilyöjä eli vielä torstaita. 
No – Nieminen yritti hiippailla myöhemmin vaivihkaa Paelkaene Gardenin katsomon vasempaan 
laitaan, mutta Casanovan liikkeet huomattiin heti sekä kentällä että lehtereillä. 
Hauhon rouvat huokailivat aikansa ja joukkuekaverit heittivät lisää löylyä kiukaalle. 
Taas kerran nähtiin, miten suosittu mies Nieminen on. Näkisittepä hänen fanikorttinsa. Valokuvasta 
on vaatimattomuus kaukana. Edes Ankkuribaarin Auervaara Kimmo Lehtelä ei ole suostunut niin 
rohkeisiin otoksiin. Ainakaan vielä. 
Myös ikinuoren Pekka Viitasen sisääntulo herätti suurta hämmästystä. 
Viitanen suostui astelemaan Paelkaene Gardeniin vasta sen jälkeen, kun Lukon musiikkimestari 
Petri Tuomioja löysi laajasta valikoimastaan Paula Koivuniemeä. 
Viitanen ei suostu kuuntelemaan kotiotteluiden lämmittelyssä mitään disco-jumputusta eikä tekno-
hömpötystä. 
Onneksi sopiva kappale löytyi. Näin Viitanen ehti saada isot lihaksensa lämpimiksi ennen pelin 
alkua poikkeuksellisen lyhyestä lämmittelystä huolimatta. 
Normaalisti Viitanen ilmestyy paikalle hyvissä ajoin, mutta nyt hän tuli vasta hiukan ennen puoli 
kahdeksaa. 
Muut epäilivät jo joukolla, että Viitanen on upottanut heikosti menestyneen joukkueen pallopussin 
Mallasveteen ja lähtenyt juhlistamaan tätä Ankkuribaariin. 
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Lehtelä ehti pirauttaa jo kantapaikkaansa, mutta kenelläkään ei ollut havaintoa Viitasesta. 
Kun Lukon pelaajavalmentaja Petri Hildén sai koko arsenaalinsa vihdoin paikalle, hän ryhtyi 
punomaan ovelia juonia vastustajan päänmenoksi. 
Hildén istutti Lehtelän vaihtopenkille ja halusi kolmossarjan ylimainostetuimman keskitorjujan 
ryhdistäytyvän vihdoin. Hän täytti tontin Saarikylien Sulttaanilla Asko Niemellä ja sai kaipaamansa 
piristysruiskeen kentälle. 
Niemi on julma mies vastustajan vinkkelistä. Leveät hartiat ja paksut käsivarret peittävät lähes 
täysin nostajien näkyvyyden. 
Lisäksi hän uskaltaa kahvata palloa härskisti verkon pinnasta kenttään. Toistaiseksi yksikään 
tuomari ei ole uskaltanut puuttuu jykevän keskimiehen ratkaisuihin. 
Hildénin oli tarkoitus järkyttää Valppaan mielenrauhaa myös passarivaihdoksella. Hänen oli 
tarkoitus astella kentälle ja hermostuttaa vastapuolen torjujia kaikin keinoin. 
Toijalalaiset olivat katselleet yökausia Petri Tuomiojan työskentelyä, mutta kukaan ei ollut päässyt 
perille hänen aivoituksistaan. 
Valppaan lohdutukseksi on sanottava, etteivät kaikki Tuomiojan aivoitukset ole auenneet myöskään 
joukkuekavereille. 
Muutos jäi tekemättä, koska Hildén teloi takareitensä ottelua edeltävänä päivänä. Hän väitti 
vamman tulleen sählyottelussa, mutta muut epäilivät tarinan totuuspohjaa. 
Lehtelä arveli, että Hildénin jalka meni kramppiin nimivahvan vastustajan takia. 
Näin kentällä nähtiin vain yksi Hildén – linjatuomarina debytoinut Tommi Hildén. 
Paelkaene Gardenin uskollinen katsojajoukko kauhistui Jari Perkiön pelatessa kauden ensimmäisen 
kotiottelunsa. Yleisö luuli Perkiön älynneen vihdoin lopettaa, kun hän oli poissa kauden avauksesta. 
Mutta ei – Perkiö ilmestyi taas kokoonpanoon ja seisoskeli kentällä tuttuun tyyliinsä. 
Pelin jälkeen hänen suurin huolensa oli, montako fanikorttia on mennyt kaupaksi. 
 
8.10. Viialan A-Volley II-Lukko 3–1 (21–25, 25–23, 25–23, 25–20) 
 
A-Volleyn kakkosjoukkueen pyöritys oli liikaa Lukon runkopelaajalle Ville Mattilalle. Huutijärven 
Loordi ilmoitti maanantaisen tyrmäyksen jälkeen joukkuekavereille, ettei hän pääse ensi 
viikonlopun kamppailuun eikä myöskään Viialan vieraspeliin. 
Muut suhtautuivat tomeraan ilmoitukseen tyynesti. Suorastaan hymyään pidätellen. 
Mattilalle kerrottiin, ettei Lukko tule enää toista kertaa Viialaan. Ei ainakaan tällä kaudella. 
Samassa yhteydessä todettiin, että ensi viikonloppu on vapaa. Ei peliä eikä edes harjoituksia. 
Mattila tutki aikansa kalenteriaan, hiljeni oudosti ja otti kulauksen tuopistaan. Sattuuhan näitä... 
Eikä Mattila ollut suinkaan ainoa Lukon pelaaja, jonka pasmat sekosivat perusteellisesti Viialan 
lentopallopyhätössä. Pelaajavalmentaja Petri Hildén ei tahtonut löytää millään paikkakkunnan 
pubia. Normaalisti hän nojaa tiskin päähän jo ennen kuin hitaimmat kaverit ehtivät käydä suihkussa. 
Kolmossarjan pelätyin keskitorjuja Kimmo Lehtelä hämmästytti jo ennen ottelua. Lehtelä asteli 
pontevasti paikalliseen markettiin, mutta ostos yllätti kaikki. Lehtelä vei kassalle ainoastaan yhden 
pullon vihreätä Smurffi-limsaa. Tämä järkytti jopa Marko ”Pepsi” Pajusta. 
Tämä oli muille Lukon pelaajille suurin sokki sitten parin vuoden takaisen Viialan-vierailun, jolloin 
Hildén tilasi paikallisesta pubista – uskokaa tai älkää – keltaista jaffaa. 
Lehtelän oudolle ratkaisulle saatiin selitys myöhään illalla Lukon palatessa Pälkäneelle. 
Ankkuribaarin Auervaara odotteli vielä yövierasta – ja tiettävästi toive toteutui. Niinpä Putkeen ja 
Puhaltimeen asteli aamulla väsynyt mies. 
Tämä herätti joukkuekavereissa pelkästään kateutta. 
Nyt odotetaan, milloin Lehtelä pystyy vastaaviin suorituksiin lentopallokentillä. 
Lukon syyskauden sarjaohjelma on Lehtelän toiveuni. Pälkäneläiset pelaavat kaikki ottelunsa 
perjantai-iltana. Näin Lehtelä saa paneutua viikonloppuisin harjoitteluun. 
Muut toivovat, että tämä näkyy viimeistään vuodenvaihteen jälkeen. 
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Isku-Volleyn liigajoukkueen valmennustiimiin kuuluva Risto Lahti on ovela kaveri. Lahti järjesti 
itsensä kamppailun kirjuriksi ja pääsi samalla tarkkailemaan Lukon pelaajia. 
Tiettävästi viialalainen valmentajalegenda halusi nähdä, olisiko Lehtelässä tai Petri Tuomiojassa 
ainesta Iskun B-junioreiden huoltajaksi. 
Vaatimustaso on kova – pitää ymmärtää, mistä lentopallossa on kysymys. Maanantaisen perusteella 
pälkäneläiskaksikon mahdollisuudet laskivat tuntuvasti. 
Salissa nähtiin muitakin kuuluisuuksia kuin Lahti. Tuomarikaksikon Jouni Vierunen-Reijo Mehto 
tavat tunnetaan ympäri Pirkanmaata. Jos purnaat väärästä tuomiosta, seuraavassa pallossa tulee heti 
kuittaus. Verkkovirhe tai järjestysvirhe löytyy varmasti. 
Katsomon nimekkäin kaveri Viialan paras lentopalloilija Joni Mikkonen. Isku-Veikkojen hakkuri 
pääsi nautiskelemaan kunnolla seuratessaan Lukon älyttömiä ratkaisuja. 
Samalla Mikkonen huomasi, että Jari Perkiö on todellakin kolmossarjan pehmeäkätisin 
laitahyökkääjä. Perkiön puolustukseksi on sanottava, ettei hän ollut kankeudestaan huolimatta 
kentän heikoin pelaaja. 
Nyt Hildénin vankka kokemus nousee arvoon arvaamattomaan. Hän avarsi ajatusmaailmaansa 
viime kaudella vieraillessaan portugalilaisessa Mineiro dos Santosissa. 
Takavuosina tuli arvokasta kokemusta muun muuassa lentopalloilijoiden keitaasta Salo-Volleysta, 
Oriveden naistentansseista ja lemmenlomillaan mainostavasta kylpylähotelli Rauhalahdesta. 
Näiden rinnalla A-Volleyn kohtaaminen on Hildénille kuin aamupuuro ilman maitoa ja 
vähäpukeista tarjoilijaa. 
Lukon pelaajat odottavat paljon myös Mattilalta. Tohtori Sykeröltä löytyy lääkkeet moniin 
tauteihin, mutta nyt tarvittaisiin konsteja myös kallonkutistukseen. 
Pälkäneläiset johtivat sekä toista että kolmatta erää seitsemällä pisteellä, mutta etumatka oli aivan 
liian lyhyt. Nykyinen Lukko vaatii vähintään 20 pisteen kaulan voittaakseen erän. Eikä tämäkään 
riitä välttämättä. 
 
5.10. Lukko-Lempäälän Kisa 0–3 (21–25, 12–25, 19–25) 
 
Pitihän se aavistaa jo avausottelua edeltäneiden viimeistelytreenien perusteella: Lukko oli pahassa 
kipsissä Paelkaene Gardenin yleisön hienosta tuesta huolimatta. 
Pälkäneläispelaajat muistuttivat enemmän puupökkelöitä ja suppamaastoissa viihtyviä sienestäjiä 
kuin lentopalloilijoita. 
Syötöt sinkoilivat pitkin verkkoa, nostot kimpoilivat lähemmäksi Aapiskukkoa kuin passaria, passit 
eksyivät välillä jopa vastapuolelle ja lyöjät löysivät torjujien kädet käsittämättömän tarkasti. 
Kisan veteraanilaituri Markku Jousranta ihmetteli, miten joku voi lyödä kaksi kertaa hänen käsiinsä. 
Sen pitäisi olla teoriassakin mahdotonta, koska Jousranta ylttyy hädin tuskin verkon ylänauhaan. 
Jos ponnistuu osuu ihan nappiin. 
Lempääläläiset muistelivat, että Jousranta sai edellisen kerran kaksi torjuntapistettä 1980-luvun 
loppupuoliskolla. Silloinkin puulaakiottelussa. Niinpä Lukon raati palkitsi hänet ansaitusti kentän 
parhaana pelaajana. 
Eikä valinnassa ollut tippaakaan ilkeyttä. Kukaan ei osannut kuvitellakaan, että Jousranta saapuu 
Paelkaene Gardeniin omalla autollaan. 
Mutta ei hätää: Jousranta luovutti Kievarin tarjoaman virkistysjuoman valmentaja Petri Leinoselle. 
Valintaan löytyi hyvä peruste. Jousranta toivoo pääsevänsä kentälle vielä toisenkin kerran tällä 
kaudella. 
Niin ne viimeistelytreenit – Lukon kuusikkoa kävi melkein sääliksi neljän sparraajan pyörittäessä 
keskiviikkoiltana tylyt lukemat. 
Passarivirtuoosi Petri Hildén, Saarikylien Sulttaani Asko Niemi, kolmossarjan pehmeäkätisin 
laitamies Jari Perkiö ja kuuden vuoden tauon jälkeen harjoituksiin ilmestynyt Esa Tuomioja 
juoksuttivat nimekästä avauskokoonpanoa pahasti. 
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Eikä Tuomioja edes näe kunnolla. Takavuosina häntä yritettiin istuttaa vastaanottajan tontille, 
kunnes karu totuus tuli ilmi. Tuomioja halusi vaihtoon, koska ei erottanut vastapuolen syöttäjää. 
Hildéniä harmitti heti harjoitusten jälkeen, koska hän huomasi kuusikkomiesten alistuneet ilmeet. 
Lukon ykkösnyrkin itseluottamuksen vieminen ei tainnut olla sittenkään viisas ratkaisu. 
Seuraavalla kerralla Niemi ottaa isot kätensä pois joka toisen lyönnin edestä, Perkiö nostaa joka 
kolmannen aloituksen seinille ja Tuomioja jättää hakematta kolme puolustuspalloa erää kohden. 
Muuta ei vaadita: silloin Lukon kuusikko pääsee erässä jo yli 20 pisteen. 
Petteri Miettistä harmitti armottomasti hotsport.infon ennakkojutussa ollut Karalahti-kohta. Siinä 
väitettiin, että hän joutuu taistelemaan tittelistä kolmossarjan hurjimman keskitorjujan Kimmo 
Lehtelän kanssa. 
Miettinen muistutti, ettei Lehtelällä ole tatuointeja eikä risupartaa. Miten silloin voi saada näin 
arvostetun kutsumanimen? 
Kun Lehtelä kuuli asiasta, hän tyytyi suosiolla Ankkuribaarin Auervaaran osaan. Viihdekeskus 
Huipun vakioasiakkaat ovat jo ihmetelleet, mihin Lehtelä on kadonnut. 
Kaikille tiedoksi –- hänellä on ollut ihan riittävästi vientiä Pälkäneen keskustassakin. 
Lukon pelaajat sopivat viime kaudella, että Ville Mattilaa kutsutaan normaalisti vain Huutijärven 
Loordiksi, Tohtori Sykeröksi tai Herra Positiivisuudeksi. 
Samassa yhteydessä päätettiin, että huonojen pelien jälkeen Mattilaa saa nimittää Tohtori 
Syheröksi. Perjantaina tämä hetki oli lähellä. 
Vaisuuteen löytyi hyvä selitys. Mattila oli kuullut tullessaan, että joku tuntematon ihailija oli 
ostanut päivällä hänen fanikorttinsa. 
Mattila oli ymmällään, koska hän ei tunne oman muistinsa mukaan yhtään pälkäneläis- eikä 
hauholaisnaista. 
Tilanne raukesi vasta jälkipeleissä, kun fanikorttivastaava Kimmo Lehtelä myönsi jutun olleen 
pelkkä vitsi. 
Lukko huuhtoi avaustappion unohduksiin heti perjantai-iltana ja käänsi katseensa nopeasti 
maanantaiseen A-Volley-kamppailuun. 
Nyt jännitetään, pääsevätkö kaikki matkaan myöhäisen alkamisajankohdan (klo 20.30) takia. 
Tiettävästi ainakin Miettiselle, Marko Pajuselle ja Petri Tuomiojalle on määrätty tietty 
kotiintuloaika. 
Herrojen on oltava nukkumassa viimeistään kello 22.30. 
Jos Viialan-peli venyy viiteen erään, kolmikko ei ehdi millään ajoissa kotiin. 
 
 
Nyt katseet Paelkaene Gardeniin! 
 
Se on Moro! 
Lämpimät kiitokset runsaasta palautteesta. Sitä sateli jopa Moskovan massiivisen Olympiski-hallin 
lehtereille asti. En osannut kuvitellakaan, että näin moni ihminen on huolissaan Pälkäneen Lukon 
lentopallojoukkueen tulevaisuudesta. 
Kyllä – pirkanmaalaisyleisöä hauskuttanut porukka on yhä hengissä. Lukko jatkaa kolmossarjassa 
viime kauden rämpimisestä huolimatta. Tai oikeastaan juuri sen takia. 
Pelaajille jäi niin paha maku viime talvesta, ettei edes perinteistä päätössaunailtaa pidetty. Sekin 
ehtoo pyhitettiin perusasioiden hiomiseen. 
Petteri ”Peräseinä” Miettiselle ja Kimmo ”Leija” Lehtelälle opetettiin puolitoista tuntia 
venyttelyliikkeitä. Samassa yhteydessä Ville ”Kievarin ohi” Mattilalle luennoitiin yhteisten 
rupattelutuokioiden merkityksestä. Kostian Kievarin viihtyisä ilmapiiri on tuonut lisää inspiraatiota 
jopa Petri ”Peippi” Tuomiojalle. 
Ennakkojutun tekeminen venyi kauden kynnykselle Suomen maajoukkueen aiheuttamien lisätöiden 
takia. Mauro Berruton luotsaama ryhmä eteni vastoin kaikkia odotuksia EM-kisojen välieriin asti ja 
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pakotti median taivastelemaan Moskovan valoja lähes kaksi viikkoa. 
Sikäläisten naisten käyttäytyminen oli suurin ihmetyksen aihe. Maalaispoikien pieneen päähän ei 
uponnut millään, miksi ylväästi astelevat kaunottaret alkavat hymyillä viekottelevasti illan 
tummuessa. 
Niin tai näin – maajoukkue vei hotsport.infon kummi(tus)joukkueelta päähuomion syyskuun 
alkupuoliskolla ja vähän sen jälkeenkin. Lukko joutui pelaamaan harjoitusottelunsakin ilman 
kameroiden räiskettä ja toimittajien armeijaa. 
Kyllä. Lukko pelasi todellakin peräti kaksi harjoituskamppailua ennen sarjan alkua. Pälkäneläiset 
hämmästyivät itsekin, kun MesTo kaatui vieraskentällä 3–2. Edellisestä voitosta ehti kulua peräti 
kymmenen kuukautta. Niinpä pelaajat olivat aivan äimänä. 
Toisessa ottelussa vastus oli kahta numeroa liian suuri. Legendaarinen HSV oli odotetun kova 
porukka viime vuoden tapaan. Haukila on pitkälti samantyyppinen paikka kuin Hampurikin. 
Molemmissa sattuu ja tapahtuu kaikennäköistä varsinkin viikonloppuisin. 
Lukon kesä on helppo tiivistää. Osa pelaajista hikoili säännöllisesti Paelkaene Gardenissa, osa pyöri 
ties missä. 
Notkeudestaan tunnetut Lehtelä ja Miettinen kilpailivat pitkin suvea, kumpaa ryhdytään kutsumaan 
Lukon Karalahdeksi. Molemmat kävivät yhtä harvoin salilla kuin kiekkosuuruus Karalahti jäällä. 
Lehtelällä oli muuttokeikkoja tavallista vähemmän, mutta sen sijaan hän harrasti yöpymistä toinen 
toistaan ihmeellisimmissä paikoissa. Kolmossarjan pelätyin keskimies nähtiin luonnollisesti myös 
Aitoon kirkastusjuhlissa. 
Vaikka vettä satoi kaatamalla, hän jäi yhdeksi yöksi märkään telttaan keskelle kurapeltoa. Voitte 
päätellä itse, oliko syynä a) huono vointi, b) vastustamaton seuralainen vai c) epätoivo. 
Lehtelä on noussut entistä merkittävämpään rooliin Lukon organisaatiossa. Hänen vastuulleen on 
sälytetty myös uusien pelaajien värvääminen. 
Tuoreimmat hankinnat ovat Tohtori Sykeröksi ristitty Ville Mattila ja Marko ”Pepsi” Pajunen. 
Tomerasti esiintyvä Mattila herätti Hauhon rouvien huomion jo viime kaudella. Pajunen liittyi 
joukkoon keväällä. 
Molemmat ovat osoittautuneet päteviksi pelimiehiksi, mutta Lukon luotsia Petri Hildéniä hirvittää 
nykysuuntaus. Mattila kiertää Kievarin kaukaa ja Pajunen lipittää muiden kauhuksi Pepsi-Colaa. 
Pajusen outo tilaus herätti ihmetystä jopa Kievarin henkilökunnassa. Viehättävä tarjoilija epäili 
tulokkaan eksyneen väärään joukkueeseen. Tästä eteenpäin Pepsistä veloitetaan seitsemän euroa, 
kun normaalin janojuoman saa yli puolet halvemmalla. 
Ja vielä vinkiksi Hauhon rouville: Pentti Nieminen ja Pekka Viitanen jatkavat edelleen ansiokasta 
uraansa. Kannattaa tulla seuraamaan. 
Ensimmäinen herkkupala on tarjolla jo perjantai-iltana (5.10.), kun Lukko saa vieraakseen 
maineikkaan Lempäälän Kisan. 
Kisa on täynnä toinen toistaan nimekkäämpiä pelimiehiä, vaikka Juha ”Pateri” Raunio ja Markku 
”Yläkäsi” Jousranta jäävät kotiin perhesyihin vedoten. 
Pälkäneellä epäillään vahvasti, ettei kaksikolle herunut taaskaan iltalomaa. 
 
KAUSI 2006–07 
23.2. Lukko-Pirkkalan Viri 0–3 (20–25, 22–25, 22–25) 
 
Lukko päätti kolmossarjakautensa yhdeksänteen peräkkäiseen tappioon, mutta yhteistä ohjelmaa 
riittää edelleen. Kauteen sisältyy vielä päätöspalaveri ja -saunailta. 
Viihdeiltoja rakastavan Kimmo Lehtelän toivomuksesta tärkeät etapit on sijoitettu kahdelle eri 
illalle. Näin taataan, että murheet haihtuvat varmasti Putken ja Puhaltimen löylyissä. 
Samalla varmistetaan, että tulevaan kauteen päästään lähtemään varmasti saunapuhtaana. 
Niin – se on jo päätetty, että hotsportin kummijoukkue jatkaa edelleen yleisenä pilkankohteena. 
Raskas kausi jätti jälkensä Lukon joukkueeseen. Raihnaisia miehiä oli loppukierroksilla enemmän 
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kuin omiksi tarpeiksi. 
Päätöskamppailun kokoonpano muotoutui lopullisesti vasta toisen erän alkaessa, kun Huutijärven 
Loordi Ville Mattila asteli tomeraan tyyliinsä pukukopista saliin. 
Mattila riensi Paelkaene Gardeniin suoraan Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Itävallasta saapunut 
kone oli puolitoista tuntia myöhässä kovan pakkasen takia. 
Mattila oli valmistautunut Virin kohtaamiseen poikkeuksellisen huolellisesti korkean paikan leirillä. 
Tohtori Sykerö oli lasketellut neljä päivää ja lipittänyt olutta tarkkojen laskelmien mukaan ainakin 
tankkiautollisen. Miestä ei voi syyttää ainakaan välinpitämättömyydestä. 
Lukon uskollinen kannattajajoukko hämmästeli tovin Mattilan pönäkkää olemusta, kunnes totuus 
tuli esiin. 
Huutijärven Loordi väitti nähneensä koko ajan kaksi palloa. Tämä herätti muissa lähinnä kateutta. 
Parempaa näkymää on vaikea kuvitellakaan. 
Mattilan esityksessä ei ollut mitään hävettävää taustaan nähden, mutta pelin jälkeen miehen maine 
meni täydellisesti Kostian Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä. Hän tilasi joukkuekavereiden kauhuksi 
lasillisen jäävettä. Tätä paheksuttiin yleisesti. 
Samalla Kangasalan tähtikaksikon Petteri Miettinen-Pentti Nieminen mieleen palautui elävästi 
viime kesän kauhuhetki. Silloin Mattila ilmoitti täysin yllättäen treenien jälkeen, ettei perinteistä 
Kievarin kierrosta ole ohjelmassa. 
Miettinen aneli polvillaan pikaista käyntiä, mutta armoa ei tullut. Siitä illasta lähtien Niemisellä on 
ollut varmuuden vuoksi muutama kylmä olutpullo kotona odottamassa. 
Legendaarinen otteluvalmentaja Jorma Kotanen toivoi, että Lukko olisi saanut täyden arsenaalin 
käyttöön vihdoin päätöskamppailuun. 
Tämä oli pelkkää haavetta. Mattila ilmestyi paikalle vasta kesken pelin. Jykevä keskitorjuja Asko 
Niemi makasi kuumeisena lakanoiden välissä. Veltto laitamies Jari Perkiö tärisi samasta syystä 
vaihtopenkin päässä lämpimästi pukeutuneena. 
Lisäksi Petri Hildén, Petteri Miettinen ja Kimmo Lehtelä tuskailivat kentällä puolikuntoisina. 
Hildén konkkasi pohje- ja selkävaivojen takia. Kuume puski väistämättä Miettisen päälle. Lehtelä 
valitteli sormikipua ja sai samalla hyvän tekosyyn kehnoon torjuntapeliin. 
Lehtelä väitti vakavalla naamalla, että hän otti tarkoituksella kätensä pois Virin lyöntien edestä. 
Tämä oli hyvin jaloa, sillä pirkkalalaisten iskupeli ei ollut hääppöistä voitosta huolimatta. Vierailla 
oli selvästi enemmän luuloja kuin hyökkäysvoimaa. 
Viri olisi ollut lirissä ilman tähtivahvistustaan Esa Kunnaria. Hänessä on paljon samoja piirteitä 
kuin pikkuveli Olli Kunnarissa, joka takoo ammatikseen ranskalaisessa huippujoukkueessa 
Cannesissa. Pallovarmuus ja pelisilmä pistivät heti silmään. 
Kunnari on parasta, mitä Paelkaene Gardenin yleisölle on tarjottu sitten Iskun liigajoukkueeseen 
nousseen Joni Mikkosen. 
Tosin Huipun viihdekeisari Tommi Vuorinen ihmetteli aiheesta, mitä Kunnari ja muut Virin 
farmimiehet tekivät kentällä kolmossarjan pelissä. Kaiken järjen mukaan heidän pitäisi pelata 
kakkossarjassa. 
Virin kokoonpanosta päätellen Lukko on edelleen vakavasti otettava vastustaja odotettua 
vaatimattomammasta menestyksestä huolimatta. 
Ihailtavan uskollinen kannattajajoukko saapui Lukon tueksi myös päätöskamppailuun, vaikka 
lohkon viimeistä sijaa ei pystynyt välttämään enää millään. 
Vuorinen, Hannu Lehtelä, Hannu Ilonen ja kumppanit ovat jaksaneet käydä Paelkaene Gardenissa 
koko kauden Lukon vaikeuksista huolimatta. Samalla on tarjoutunut oiva tilaisuus pikaisiin 
Kievari-keikkoihin. 
Katsomossa nähtiin myös Lukon kannattajiin kuuluva Kalle Lehtonen. Suomen kirkkaimman 
lentopallotähden Riikka Lehtosen isä on ihastunut Paelkaene Gardenin ainutlaatuiseen ilmapiiriin. 
Katsomossa on lupa huutaa ja ottaa pikkunaukkuja. 
Miettinen ripusti tossut naulaan jo muutama vuosi sitten, mutta hän on innostunut lentopallosta 
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uudestaan Paelkaene Gardenin ainutlaatuisen tunnelman ja Kostian Kievarin ansiosta. 
Päätöskamppailun aattona tuli lisää intoa, kun otteluvalmentaja Kotanen kehui hänet maasta 
taivaaseen Iskun ja Pielaveden Sammon välisen SM-liigaottelun tauolla. 
Kotanen väitti, että vain yksi Iskun pelaaja (Jussi Savio) veti tulisempia hyppysyöttöjä kuin 
Miettinen. Ja hänkin kuulemma tuurilla. 
Muut pälkäneläispelaajat ehdottivat Kotaselle näkötestiä. Lehtelä epäili, että otteluvalmentaja 
käyttää vääränvahvuisia silmälaseja. 
Kotanen hymähteli vähättelijöille ja uhkasi palata ensi kaudella kokoonpanoon. Tämä veti muut 
hiljaiseksi. Syyn voitte päätellä itse. 
 
10.2. Parolan Lento-64-Lukko 3–1 (25–21, 21–25, 27–25, 28–26) 
Lukon ydinjoukko sulatteli pitkään kahdeksatta peräkkäistä häviötä Huutijärven Loordin Ville 
Mattilan tarjoamissa löylyissä ja päätti ottaa äärimmäiset keinot käyttöön saadakseen pelaajia 
jäytävän tappioputken poikki. 
Kangasalan voimakolmikko Mattila-Petteri Miettinen-Pentti Nieminen tuli siihen tulokseen, että 
pälkäneläisten pitää löytää mahdollisimman nopeasti varman voiton takaava harjoitusvastustaja. 
Muuten kierre jatkuu vielä ensi kaudellakin. 
Nerokas ratkaisu syntyi kolmen tunnin saunomisen jälkeen, mutta matkassa on vielä yksi iso mutta. 
Voiko Lukko olla varma minkään joukkueen lyömisestä? 
Miehet menivät hiljaisiksi, kunnes Miettisen päässä välähti kerrankin. Miettinen keksi, että 
vastustajaksi etsitään naisten puulaakijoukkue. Samalla alamaissa olevien pelaajien mieli virkistyy 
kummasti. 
Vaativa etsintätehtävä annettiin yksimielisesti Niemiselle. Kaivannon Casanovalla on laaja 
tuntemus tältä sektorilta. Hän aloittaa kartoituksen Hervannan ja Hauhon suunnilta. 
Nieminen yrittää ajoittaa kamppailun viikonloppuun ja järjestää päälle yhteisen illanvieton. 
Pirkanmaan paras ilman hyppyä lyövä vasuri odotti sopivia ehdokkaita jo Parolaan, mutta 
fanimatka peruuntui viime hetkellä paukkupakkasen takia. Tilattu auto ei inahtanutkaan lauantaina. 
Lentopallosta innostuneet rouvat hytisivät aikansa tien varressa, kunnes heidän oli pakko antaa 
periksi. 
Harmittava takaisku näkyi Niemisen otteissa ensimmäisessä erässä, mutta hän pystyi kokoamaan 
hienosti itsensä. Casanova todisti pelin vanhetessa, ettei Luopioisten beach volley -turnauksen 
voitto tullut viime kesänä sattumalta. 
Niemisen vasemman käden syötöt aiheuttavat jatkuvasti painajaisia joukkuekavereille. Nyt samaa 
lääkettä joutui maistamaan Lennon maankuulu nostokoneisto. 
Pälkäneläispelaajat arvelivat, että hiekka on sittenkin Niemiselle parempi alusta kuin lattia. Ai 
miksikö? No, kun beach volleyssa ei saa käyttää Casanovan suosimia pulttikenkiä. Näin hän pääsee 
ulkokentillä paremmin liikkeelle. 
Tohtori Sykeröksi ristitty Mattila pystyy auttamaan muita Lukon pelaajia monissa pikkuvaivoissa, 
mutta valitettavasti hänellä ei ole kallonkutistajan kykyjä. 
Niitä olisi tarjottu alkuvuoden aikana useaan otteeseen pälkäneläisten pehmitessä perusteellisesti 
erien ratkaisuhetkillä. 
Lukko on napannut viidessä joulutauon jälkeisessä kamppailussa peräti seitsemän erävoittoa, mutta 
silti tilille ei ole tullut pisteen puolikastakaan. 
Tuttu päävika tuli esiin myös Parolassa Lukon johdettua kolmatta erää viidellä ja neljättä jo 
kuudella pisteellä. Loppuhetkillä villet, petterit ja pekat muuttuivat maijuiksi, minnoiksi ja tarjoiksi. 
Mattilalla välähti kahden tunnin saunomisen jälkeen. Hän aikoo esittää Lentopalloliiton johdolle 
ensi kaudeksi sääntömuutosta. Sen mukaan kolmossarjapelien erät menisivät poikki jo 21 pisteestä. 
Mikäli tätä pistelaskusysteemiä olisi käytetty tällä kaudella, Lukko olisi paljon paremmissa 
asemissa ennen lohkon päätöskierrosta. 
Mattilan laajaan lempinimien listaan on lisätty kevätkauden aikana Herra Positiivisuus. Hän on 
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löytänyt ihailtavasti hyviä puolia kaikista Lukon peleistä tappioputkesta huolimatta. 
Mattila tunnetaan Pirkanmaan lentopallopiireissä Huutijärven Loordina, Tohtori Sykerönä ja Herra 
Positiivisuutena. Nykyistä tahtia päättäväinen mies on pian tuttu ympäri Suomea. 
Pelikavereilla on varastossa vielä yksi nimi – Tohtori Syherö. Tätä käytetään surkeiden esitysten 
jälkeen. 
Mattila sai melkoisesti palautetta edelliskierroksen Kisa-pelin jälkeen kerskailtuaan sortuneensa 
vain yhteen virheeseen – ja sekin meni osittain Asko Niemen piikkiin. 
Nyt tätä vaaraa ei ollut, sillä tappioputken musertama Niemi sai Lukon johdolta poikkeusluvan 
rentouttavaan lomamatkaan. Tämän uskotaan tuovan uutta virtaa jykevään keskitorjujaan kauden 
päättävään kamppailuun Pirkkalan Viriä vastaan. 
Niemen ohella matkasta puuttuivat legendaarinen otteluvalmentaja Jorma Kotanen ja kolmossarjan 
pehmeäkätisin laitahyökkääjä Jari Perkiö. 
Ikinuori Kotanen asetti etusijalle samaan aikaan järjestetyn veteraaniturnauksen. Perkiön piti jättää 
matka väliin työkiireiden takia. 
Tosin Mattila epäili, että Perkiölle tuli pupu pöksyyn. Veltto laituri oli luvannut heittää tiikerin 
Lennon kenttäpuoliskolle kesken ottelun ja näyttää kankeille vastustajille puolustamisen mallia. 
Pälkäneläispelaajat lupasivat palkkioksi ruhtinaalliset neljä isoa. 
Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, miten Lennon kuumakalle Arto Mattila olisi reagoinut Perkiön 
temppuun. Nytkin Mattila hehkui lämpöisenä kuin hellakoukku ja joutui siirtymään kentän laidalle 
viilentämään tunteitaan. Pahimmat höyryt lähtivät vasta lumihangessa. 
Lukon keskihyökkääjät Pekka Viitanen ja Kimmo Lehtelä määräsivät passari Petri Tuomiojan 
peippikieltoon ennen Parolan-matkaa. Pelätyt sentterit vaativat lisää tavaraa ja vastasivat huutoonsa 
mallikkaasti. 
Viitasen väkevä verkkopeli teki suuren vaikutuksen Tohtori Sykeröön. Hän alkoi muistella 
pukukopissa omia huippuaikojaan, jolloin torjuntapisteitä tippui solkenaan. 
Lehtelä laskeskeli, että Mattila on napsinut tällä kaudella torjuntoja vain harjoituksissa. Tosin 
Lehtelällä on tunnetusti huono muisti. Varsinkin viikonloppuisin. 
 
2.2. Lukko-Lempäälän Kisa 1–3 (16–25, 19–25, 29–27, 11–25) 
Kolmossarjan urheilullisin joukkue Lempäälän Kisa saapui Paelkaene Gardeniin täynnä 
voitontahtoa ja näyttöhaluja. 
Edelliskierroksen lammasmainen esitys Pirkkalan Viriä vastaan oli pelaajien tuoreessa muistissa. 
Suur-Pälkäneen hornankattila tiedettiin hankalaksi saliksi. Heikkohermoisimmat vierailijat joutuvat 
heti Pirkanmaan parhaan yleisön hampaisiin. 
Lisäpotkua tuli vielä ottelun aattona, kun Lempäälän peräkylille kiiri viesti kohahduttavista 
vieraista. Joukkue sai kuulla, että katsomossa on enemmän arvovaltaisia toimittajia kuin Isku-
Volleyn liigaotteluissa. 
Varmat tiedot kertoivat, että Aamulehden kolmikko Pekka Aalto-Tapani Salo-Yrjö Kares ilmestyy 
paikalle. 
Niin kävikin. Herrat astelivat maankuuluun katsomoon ensimmäisen erän puolivälissä. Ajankohta ei 
yllättänyt ketään, sillä Kares on tunnetusti aina vähän myöhässä. Tämä on yleisesti tiedossa Suomen 
lentopallopiireissä. 
Kisan pelaajat eivät tahtoneet pysyä housuissaan kuultuaan toimittajien vierailusta. Osa kävi 
parturissa jättääkseen paremmman vaikutelman itsestään. Osa näki edellisyönä unia omasta 
kuvastaan Aamulehden urheilusivulla. Osa oli valmis kertomaan koko elämäntarinansa ottelun 
jälkeisessä toimittajatentissä. 
Vaatimattomuuden perikuva Mikko Kurkioja ja kaiken kokenut otteluvalmentaja Petri Leinonen 
yrittivät rauhoitella muita, mutta ohjeet kaikuivat kuuroille korville. 
Sankarin viitta oli halutumpi kuin koskaan. Kerrankin oli mahdollisuus päästä otsikoihin 
muuallakin kuin paikallislehdessä. 
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Tiettävästi innokkaimmat lempääläläispelaajat ryntäsivät postilaatikolle lauantaiaamuna jo viiden 
jälkeen nähdäkseen oman nimensä ja mieluiten kuvansa alueen valtalehdessä. 
Pettymys oli suuri, kun urheilusivuilta ei löytynyt edes tulosta. 
Voitosta riehaantuneet lentopalloilijat eivät osanneet aavistaakaan, että toimittajakolmikon paluu 
venyi pitkälle aamuyöhön sakean lumipyryn takia. He pääsivät perille vasta samoihin aikoihin 
Aamulehden kanssa. 
Aallon, Salon ja Kareksen vierailu oli kova juttu myös Lukon laitamiehelle Ville Mattilalle. Kun 
Huutijärven Loordi kuuli maineikkaan trion käynnistä, hän alkoi kehua itseään rajattomasti Kostian 
Kievarin jälkipeleissä. 
Mattila korotti tietoisesti ääntänsä, jotta läheisessä pöydässä istuneet toimittajat kuulivat varmasti 
hänen uroteoistaan. 
Saarikylien Sulttaani Asko Niemi tokaisi, ettei ole kuullut kenenkään kehuvan itseään niin paljon. 
Mattila muisti tehneensä vain yhden virheen. Niemi arveli, että pian sekin siirtyy hänen piikkiinsä. 
Mattila innostui entisestään, kun hänelle kerrottiin hiukan toimittajakolmikon taustoja. 
Virkaveljet ovat ristineet Aallon premiksi. Kutsumanimi tulee siitä, että Aalto saa ujutettua aina 
omat juttunsa urheilun lähtösivulle näyttävästi taitettuna. Vaikka pälkäneläinen kynävirtuoosi kävisi 
Parkanon piirikunnallisissa yleisurheilukilpailuissa, palstatilaa heruu enemmän kuin suunnistuksen 
MM-mitalille. 
Aalto on ihastunut varsinkin naisten lentopalloiluun. Syyn arvaatte. 
Myös Salo lähti kerran varta vasten Orivedelle nähdäkseen OrPon upean joukkueen livenä. Hänet 
tunnetaan Suomen johtavana jääkiekkotoimittajana, mutta kerrottavaa löytyy paljon myös omista 
maratonkokemuksista, Seurahuone-käynneistä ja naapurisovun merkityksestä. 
Kares on hieno tyyppi. Hän jaksaa kuunnella muiden jorinoita tuntikaupalla ja kyyditä heitä pitkin 
Pirkanmaata aamuyön tunteina. 
Häneltä löytyy myös lentopallotaustaa. Lukon laitamörssäri Pentti Nieminen on käynyt muutaman 
kerran samalla pelivuorolla Kangasalla. 
Kun Kaivannon Casanovalta kysyttiin Kareksen pelitaidoista, hän ei suostunut sanomaan mitään... 
Lukko käytti kaikki konstit horjuttaakseen Kisaa. Kimmo Lehtelä lähetettiin varmuuden vuoksi 
Irlantiin asti, ettei kohuttu keskitorjuja pääse sekoittamaan pälkäneläisten kuvioita. 
Lehtelän poissaolo yllätti täysin Kisan. Lempääläläiset olivat tutkineet tarkkaan pelätyn 
paterimiehen lyöntisuunnat ja rakentaneet torjuntataktiikkansa tämän perusteella. Leinonen raapi 
päätään pitkän tovin, kun Lehtelän tilalle ilmestyi eri tavalla iskevä Niemi. 
Leinonen myönsi jälkikäteen, että Kisa harkitsi vakavissaan Lehtelän eliminoimista ilman torjuntaa. 
Lempääläläiset arvelivat, että tumppukädellä lähtevät lyönnit on helpointa poimia takakentältä ylös. 
Leinonen pyysi, ettei tätä tietoa kerrota Lehtelälle. Se olisi kaikin puolin noloa. 
Passari Petri Hildén pääsi pitkästä aikaa kentälle. Hän neuvotteli monta viikkoa portugalilaisen 
Mineiro dos Santosin kanssa, mutta sopimus kariutui loppusuoralla. 
Hildén vaati Mineiro dos Santosilta viittä edestakaista matkalippua Suomeen, jotta hän olisi päässyt 
piipahtamaan reilun kuukauden välein Kostian Kievarin viihtyisässä ilmapiirissä. 
Portugalilaisseuran johto ei suostunut tähän. 
Lukko kärsi jo seitsemännen peräkkäisen tappionsa. Häviöt rassaavat pelaajia melkoisesti. Tosin 
Petteri Miettinen lupasi lyödä kahta kovempaa seuraavassa ottelussa. Hän muistutti, että peipit 
kuuluvat vain naisten peleihin. 
Ai niin se urheilullisuus? Lopuksi pitää todeta, että Kisankin pelaajat poikkesivat Kievarissa. Hyvin 
pikaisesti. 
 
26.1. Lamminpään Korpi-Lukko 3–2 (25–27, 25–22, 23–25, 25–22, 15–12) 
Lukon ykköspassariksi noussut Petri Tuomioja otti ohjat käsiinsä jo jännityskamppailua 
edeltäneissä viimeistelyharjoituksissa. 
Tuomioja ilmoitti topakasti lähtevänsä Lamminpäähän omalla autollaan muiden suunnitteleman 
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yhteistaksin sijasta. Pelintekijä perusteli päätöstään tuntuvilla säästöillä. 
Muut tyytyivät Tuomiojan ratkaisuun, kun Pirkanmaan kuuluisin otteluvalmentaja Jorma Kotanen 
tarjoutui toiseksi kyytimieheksi aina yhtä kiiltävällä Mersullaan. Ilmeisesti Kotanen kuvitteli, että 
näyttävä auto houkuttelee liftarityttöjä. 
Tuomioja huomasi jo lähtöhetkillä, että taksin käyttö on useissa tapauksissa huokeampi ratkaisu 
kuin oman auton kuluttaminen. Tamperelainen valtalehti Aamulehti teki tästä hiljattain ansiokkaan 
tutkimuksen. Joukkuekaverit lupasivat toimittaa tarinan Tuomiojan luettavaksi tulevien 
pelimatkojen varalle. 
Poliisit pysäyttivät Tuomiojan jo Suur-Pälkäneen ydinkeskustassa ja lätkäisivät kouraan tuntuvan 
sakkolapun. Muut laskeskelivat, että sillä summalla olisi ajettu taksilla ympäri Tamperetta 
aamuyöhön asti. Pirssien suurkuluttaja Kimmo Lehtelä oli tarkasti perillä kyytien hinnoista. 
Lamminpään koulun pukukopissa käytiin vakavahenkinen keskustelu opettajien moraalin 
putoamisesta. Perheelliset Lukon pelaajat olivat aidosti huolissaan lastensa kasvatuksesta. 
Jari Perkiötä huolestutti myös suomalaisen liikennekurin löystyminen. Hänen rangaistustilinsä on 
ollut täysin puhdas jo useita kuukausia. Kyytiapua ei ole tarvittu enää miesmuistiin. 
Tuomioja painotti, että lapset uskaltaa lähettää edelleen kouluun levollisin mielin. Sanat tulivat niin 
vakuuttavasti, että muut uskoivat pelintekijän puhetta. 
Lukon pelaajat sopivat porukalla, ettei Tuomiojan erhettä käsitellä julkisesti. Näin hän välttyy 
yleiseltä mestaukselta. 
Sen verran pitää kuitenkin todeta, että pelintekijä järkyttyi melkoisesti rangaistuksesta. Tuomioja 
harhaili autollaan pitkin Lamminpäätä ja kyseli ajo-ohjeita Pirkkalasta asti. Lopulta koulu löytyi, 
mutta bensaa meni hukkaan monta desilitraa. 
Onneksi Tuomioja muisti sentään pelissä, että pallo pitää toimittaa vastapuolelle viimeistään 
kolmannella kosketuksella. 
Tuomiojan ohella illan päätähdiksi nousivat taas kerran Lehtelä ja profiiliaan nostanut Pentti 
Nieminen. 
Lehtelä ilmoitti palaavansa Kotasen kyydissä suoraan Pälkäneelle seuraavana aamuna odottaneen 
höpöhöpö-lentopallomatsin takia. Kaikki tietävät, etteivät puulaakiläpsyttelyt ole häirinneet 
ennenkään Lehtelän perjantai-iltojen viettoa. 
Armoton totuus valkeni nopeasti. Kolmossarjan kohutuin keskitorjuja oli saanut tiukat ukaasit 
emännältään, joka määrää tunnetusti kaapin paikan Lehtelän perheessä. Ellei puhe tehoa, silloin 
otetaan tiukemmat keinot käyttöön. 
Niinpä Lehtelää ei ole nähty Sappeen laskettelukeskuksen liepeillä vähään aikaan. Kumma juttu, 
että käynnit loppuivat samoihin aikoihin, kun lumi ilmestyi rinteisiin. 
Samalla Lehtelältä jäi väliin kiehtova käynti legendaarisessa Myrskyluodossa. Huutijärven Loordi 
Ville Mattila kerskailee kevään mittaan vielä lukuisia kertoja, että hän on istunut samalla 
baarijakkaralla kuin Kangasalan kuuluisimman ravintolan kanta-asiakkaisiin lukeutuva Kimi 
Räikkönen. 
Vuosi sitten Lehtelällä oli vielä kova hinku Myrskyluotoon, mutta sen jälkeen kotikuri on 
koventunut tuntuvasti. 
Niemisellä olisi ollut työvuoro, mutta Kaivannon Casanova järjesti perjantai-illan väkisin vapaaksi 
vuodenvaihteen fanipostista innostuneena. Nieminen tulosti viikolla niin monta ihailijakuvaa, että 
kopiokoneesta loppui paperi. Tämä paljastui, kun työkaveri Petteri Miettinen ilmestyi sattumalta 
paikalle. 
Nieminen otti paksun nipun mukaansa Lamminpään koululle ja valmistautui jakamaan 
omistuskirjoituksia jumppavuorolta tuleville rouville. Mutta kuinka ollakaan – Nieminen koki yhtä 
tylyn kohtalon kuin Pekka Viitanen viime talvena. 
Kaikki rouvat kävelivät tyynesti Casanovan ohi. Kukaan ei vilkaissutkaan Kaivannon suuren pojan 
perään. Ilmeisesti Nieminen on kuuma nimi vain kotinurkissaan ja Hervannassa. 
Viitanen jätti Lamminpään-keikan viime tingassa väliin. Luultavasti ikinuorta keskimiestä kaiveli 
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viime talven keikka niin pahasti, ettei hän kehdannut näyttää naamaansa toista kertaa. 
Viitasen poissaolo avasi pelipaikan Asko Niemelle. Saarikylien Sulttaani pommitti 
keskihyökkäyksiä kovalla teholla. Vastustajat ovat oppineet kunnioittamaan Niemen massiivista 
olemusta. Näin verkolle jää luonnostaan tilaa. 
Kotasen sisällä myllersi suuria tunnekuohuja kamppailun jälkeen, mutta Lukon otteluvalmentaja 
pystyi hillitsemään itsensä. Paluumatkalla hän uhkasi astella itse kentälle, ellei kurssi käänny 
muuten. 
Lukko on kahminut kolmesta kevätkierroksen kamppailusta peräti viisi erävoittoa, mutta pistetili ei 
ole karttunut ollenkaan. Pälkäneen ylpeys menetti jo toisen kerran peräkkäin 2–1-johtonsa. Pelaajat 
pehmenivät kohtalokkaasti ratkaisuhetkillä. Voittamisen kynnys on kasvanut erittäin korkeaksi. 
 
12.1. Lukko-Ylöjärven Pallo 2–3 (25–19, 16–25, 28–26, 18–25, 13–15) 
Suurpälkäneläinen yleisö saapui sankoin joukoin seuraamaan paikkakunnan lentopallolegendan 
Jorma Kotasen kotiavausta maineikkaan Lukon otteluvalmentajana. 
Väki oli yllättävän hyvin perillä Kotasen pestaamisesta kaikkien lukeman Sydän-Hämeen Lehden, 
suositun Moro-liitteen ja pitkin maailmaa seuratun hotSportin ansiosta. 
Kamppailu hermostutti niin paljon Kotasta, että hän yritti lukita ulko-oven salaa. Näin katsojat 
olisivat joutuneet seuraamaan jännitysottelua Paelkaene Gardenin ulkopuolelle levitetyltä screeniltä. 
Paelkaene Gardenin tarkka salimestari Pekka Viitanen huomasi kuitenkin Kotasen aikeet ja kävi 
avaamassa väylän innostuneille katsojille. 
Ottelu herätti niin suurta huomiota, että jopa Mister Pyry Erik Kuusisto ilmestyi paikalle. Kuusisto 
teki takavuosina ansiokasta valmennustyötä Pyryssä, kunnes tarmokas nuohooja joutui luopumaan 
harrastuksestaan työkiireiden takia. Samalla loppui koko Pyryn taru. 
Juuri Kuusisto houkutteli Kotasen aikoinaan Lukosta Pyryyn. Siirto herätti Pälkäneellä valtavan 
kohun. Siihen verrattuna Raimo Helmisen meno Ilveksestä Tapparaan olisi pikkujuttu. 
Nyt Kuusisto halusi nähdä, miten hänen lempilapsensa Kotanen pärjää kolmossarjan kohutuimman 
joukkueen pelinjohtajana. Kuusistolta piti ottaa tuoreet kommentit heti pelin jälkeen, mutta matalaa 
profiilia vetävä ex-valmentaja häipyi paikalta toimittajien huomaamatta. 
Paikalla oli myös toinen Kuusiston oppipoika Hannu Ilonen. Aitoon autokuningas on seurannut 
Lukon esityksiä ihailtavan usein vaativasta työstä huolimatta. Ilonen on tuttu ilmestys monia 
houkutuksia tarjoavassa Hampurissa ja rajattomat mahdollisuudet avaavassa Tokiossa. Mersu-
miehistä pidetään aina hyvää huolta. 
Uskollisimpiin Lukon kannattajiin lukeutuva Tommi Vuorinen otti katsomopaikan eturivin keskeltä 
ja antoi taas kiitettävästi tukea pälkäneläisjoukkueelle, mutta Huipun viihdekeisari käyttäytyi 
maltillisemmin kuin ennen joulua. 
Myöhemmin selvisi, että siihen oli kaksikin syytä: vähätippainen tammikuu ja kyljessä kihnuttanut 
nätti tyttö. 
Vuorinen on kehitellyt suomalaisvillitykseksi levinneen tipattoman tammikuun rinnalle oman 
versionsa. Vähätippaisen tammikuun idea on paljon nerokkaampi. Silloin otetaan kohtuullisesti ja 
vain viikonloppuisin sekä tietyin reunaehdoin kolmena keskiviikkoiltana. 
Myös sormilyönnistään kuuluisa Pauli Lehto on vähätippaisella tammikuulla, mutta tulkinnat ovat 
erilaisia kuin Vuorisella. Lehto voi ottaa niin paljon kuin haluaa, kunhan emäntä ei huomaa mitään. 
Tämä vaatii melkoista tasapainoilua. Kärähtäminen tuo automaattisesti tipattoman helmikuun. 
Perjantainen kamppailu venyi niin pitkäksi, ettei Lehto ehtinyt piipahtaa lainkaan Kostian Kievarin 
viihtyisässä ilmapiirissä. Hänen piti kiiruhtaa juoksujalkaa suoraan kotiin. 
Kausi on vielä kesken, mutta Lukko suunnittelee jo kuumeisesti ensi talven kuvioita. Maankuuluun 
Paelkaene Gardeniin on tulossa oma vip-kulmaus joukkueen vahvimmille tukijoille. Ruskeat 
nahkasohvat ovat tämän kevään ajan yleisön testattavissa ilman ekstra-maksua. Ensi syksynä vip-
paikan varanneille on tarkoitus järjestää lämmikettä erätauoilla. 
Suunnitelmissa on myös cheerleader-ryhmä. Tunnusteluja on jo tehty lähinnä Hauhon suuntaan. 
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Joukkueen ympärillä käy muutenkin melkoinen kuhina. Tuorein esimerkki saatiin perjantaina, kun 
Petri Hildénin oli pakko lähteä kesken pelin Aapiskukkoon. Hildéniä odotti siellä portugalilaisen 
Mineiro dos Santosin apulaismanageri. Sopimusneuvotteluja jatketaan lähipäivinä. 
Kotanen johti Lukon peliä jämäkästi ja toteutti viidennessä erässä Vuorisen hartaan toiveen. 
Vuorinen on odottanut Kaivannon Casanovaa Pentti Niemistä koko talven kentälle. Nyt se nähtiin. 
Pirkanmaan paras ilman hyppyä lyövä vasuri tuurasi takakenttäkierroksen Asko Niemeä ja nosti 
pallon kerran pehmeillä käsillään Paelkaene Gardenin kattoon. Vuorinen antoi tämän anteeksi ja 
toivotti Niemisen tervetulleeksi Luopioisten beach volley -turnaukseen. 
Ilman paitaa pelanneesta Niemisestä tuli viime kesänä tapahtuman vetonaula. Tulevaan turnaukseen 
odotetaan yleisöä Hauholta asti. 
Lukon pelissä oli jyrkempiä mäkiä kuin Linnanmäen vuoristoradassa. Paljon kokeneet huvipuiston 
vaunut olisivat olleet ihmeissään pälkäneläisten kenttäpuoliskolla. 
Kamppailun jälkeen kävi ilmi, että Kotanen oli käynyt kesken pelin verkkotuomari Pekka Ikosen 
juttusilla. Kotanen oli kysynyt, voiko lisenssin maksaa kesken pelin. Mikäli säännöt olisivat 
sallineet, veteraani olisi siirtynyt penkiltä kentän puolelle. 
Lukko voi syyttää tappiostaan pelkästään itseään, mutta silti kamppailun viimeinen pallo jätti 
ikävän maun. Jari Perkiön viistolyönti painui kenttään, mutta päätuomari Arto Muro näytti iskun 
leveäksi. 
Jopa Ylöjärven pelaajat myönsivät pallon olleen sisällä, mutta päätös oli peruuttamaton. Muro 
tunnusti pelin jälkeen, että hän teki ratkaisunsa näkemättä putoamiskohtaa. 
Lukko nousi viidennessä erässä toivottomasta 1–9-tilanteesta hämmästyttävästi YPan rinnalle (13–
13). Ei ihme, että dramaattinen loppu veti ilmeet vakaviksi. Miehet olivat hiljaisia vielä Kostian 
Kievarissakin. 
Kaupungissa rillutelleen Ville Mattilan poissaolo jätti pahan aukon Lukon kokoonpanoon. Tohtori 
Sykeröä olisi tarvittu sekä hyökkääjänä että vastaanottajana, mutta minkäs teet kun menojalkaa 
vipottaa. 
 
7.1. Toijalan Valpas-Lukko 3–1 (25–15, 28–30, 25–23, 25–19) 
Lukon lentopallojoukkueessa syntyi raju myllerrys joulutauolla, kun pitkäaikainen passari Petri 
Hildén sai yllättävän tarjouksen Portugalin pääsarjaan pyrkivältä Mineiro dos Santosilta. 
Rajusti satsaava Mineiro dos Santos houkutteli aluksi Turkissa pelaavia Arto Hannia ja Petteri 
Laurilaa, mutta seuran presidentti haluaisi vahvaan ryhmään hiukan kokeneemman pelintekijän. 
Hildén heitteli passeja jo silloin, kun Hannia ja Laurilaa työnnettiin vielä lastenvaunuissa. 
Myös Isku-Volleyn Sami Juvosen nimi nousi esiin. Tamperelaisen kokemus olisi riittänyt, mutta 
Mineiro dos Santos haluaisi verkolle jykevämmän hahmon. 
Hildén on kokenut kaikki lentopallokiemurat Salo-Volleyn yöpuuhista ja KuPS-Volleyn 
mestaruusjuhlista lähtien, mutta houkutteleva tarjous pani Luopioisten legendan pään pyörälle. 
Hän samoili kolmossarjan joulutauon ensimmäiset viikot Sappeen viihdekeskuksen liepeillä ja 
unohti Lukon harjoitusajat autuaasti. 
Tiettävästi Mineiro dos Santos kiinnostui Hildénistä hänen ystävänsä Tero Viitasen vinkistä. 
Kuopion kupeessa majaileva maailmankansalainen on takonut palloa pitkin Eurooppaa ja luonut 
laajan kontaktiverkon maanosan huippuseuroihin. 
Kun Lukko kohtasi syyskierroksella Parolan Lennon, Paelkaene Gardenin katsomossa istui yksi 
tuntematon etelämaalainen kaveri. Ilmeisesti Joseksi esittäytynyt kaveri oli Mineiro dos Santosin 
kykyjenetsijä. 
Nimi tuli ilmi tupakkapaikalla, kun erätaukomoukuilla käväissyt Pauli Lehto kysyi suoraan asiaa. 
Hildén on viettänyt monia unettomia öitä pähkäillessään lähtöänsä. Hänelle on annettu 
miettimisaikaa tammikuun puoliväliin asti. 
Ainutlaatuinen tilaisuus kiehtoo kovasti, mutta toisaalta Hildén ei haluaisi luopua mistään hinnasta 
Kostian Kievarin viihtyisästä ilmapiiristä. Hän joutuisi luopumaan myös Aitoon rauhasta ja alueen 
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antoisista sienestyspaikoista. 
Lukon oli pakko ryhtyä toimenpiteisiin Hildénin hävittyä harjoitusvahvuudesta. Pälkäneläisjoukkue 
on tehnyt vaaditut ratkaisut joulutauon aikana. 
Valmennusvastuuseen on nostettu pälkäneläinen lentopallolegenda Jorma Kotanen, joka tunnetaan 
nykyään ympäri Suomea veteraaniturnausten ja etenkin niiden jatkojen ansiosta. 
Kotanen suostui vaativaan tehtävään kolmen sekunnin harkinnan jälkeen ja johti Lukon peliä jo 
kevätkauden avauksessa Toijalassa. 
Debyytti onnistui mainiosti muilta osin, mutta pallopussi meinasi unohtua Toijalan 
monitoimihalliin. Mikäli pallot olisivat hukkuneet, Lukon olisi ollut pakko vähentää saunailtojansa 
ainakin yhdellä. 
Lukossa on tehty muitakin muutoksia. Petri Tuomioja on siirretty liberon tontilta passariksi ja Jari 
Perkiö on nimetty uudeksi kapteeniksi. 
Tuomioja pyöritti Lukon peliä salonkikelpoisesti heti Toijalassa, vaikka nopea roolinvaihdos on 
aina hankala juttu. Perkiö sai käännettyä yhden pallon Lukolle jututettuaan päättäväisesti 
päätuomari Jouni Vierusta. 
Pelikaverit vitsailivat, että Perkiö taisi tuplata kauden pistesaaliinsa puhumalla. 
Lukko pystyi haastamaan Valppaan tosissaan joukkueesta riehuneesta vatsataudista huolimatta. 
Kuuluisa laitahyökkääjä Ville Mattila oksenteli vielä peliä edeltäneenä aamuna, mutta tohtori 
Sykeröksi ristitty lääkäri löysi varastoistaan sopivat lääkkeet. 
Sen sijaan Lentävä Sähkömies Pekka Viitanen joutui jäämään petiin saatuaan saman taudin puoli 
vuorokautta ennen kamppailun alkua. Viitasen pelaaminen olisi ollut muutenkin kyseenalaista, sillä 
hän teloi toisen nilkkansa edellisviikon puulaakipelissä. 
Samalla Viitanen sai nuhteet muulta joukkueelta. Lukon pelaajat ovat sopineet, että puulaakissa saa 
käydä vain sekaan sopivasti sulautuva Kimmo Lehtelä. 
Viitanen ei pystynyt kuitenkaan vastustamaan kiusausta, koska tarjolla oli peli Olli Käenniemen 
tapaisia suuruuksia vilisevää joukkuetta vastaan. Rangaistukseksi Viitanen joutuu tarjoamaan koko 
joukkueelle kierroksen seuraavalla vieraspelimatkalla. 
Saarikylien Sulttaani Asko Niemi tuurasi Viitasta kaikella kunnialla. Niemi on ollut aina sitä mieltä, 
että pelaajat jaotellaan miehiin ja mikkihiiriin. Puntarin pitää värähtää vähintään sataan kiloon, jotta 
pääsee miesten joukkoon. 
Käenniemen poika Reko ilmestyi Toijalaan tavallista kalpeampana ja lyhyttukkaisempana. Hän oli 
nollannut tilanteen seuraavana päivänä odottaneen armeijan takia. Muut ymmärsivät tämän. 
Kaivannon Casanova Pentti Nieminen joutui jättämään kamppailun väliin työvuoron takia. Hän sai 
loppuvuodesta paljon enemmän fanipostia kuin joulukortteja hotSportin nettisivuilla julkaistun 
kalenterikuvan ansiosta. 
Nieminen ei osannut arvatakaan, miten paljon paljas yläkroppa kiinnostaa lähiseudun rouvia. 
Kaukaisimmat yhteenotot tulivat Saarijärveltä asti. 
Niemisen oli pakko varmistaa, ettei kotiväki lue hotSportin laadukkaita sivuja. 
Casanovan poissaolo takasi Petteri Miettisen pääsyn Toijalaan. Savon hulivilipoika takoi pisteitä 
hurjalla teholla, mutta kovatkaan lyönnit eivät tahtoneet jäädä suoraan kenttään. 
Valppaan libero Jani Laitamäki sai kätensä väliin hämmästyttävän hyvin. Miettinen kyseli pelin 
jälkeen pukukopissa, onko hänen iskuistaan hävinnyt voima. Muut vastasivat hiljaisuudella. 
 
24.11. Pirkkalan Viri-Lukko 3–0 (25–22, 25–19, 25–17) 
Lukon lentopallojoukkueen johto kokoontui myöhään perjantai-iltana kriisipalaveriin kolmannen 
peräkkäisen kolmossarjatappion jälkeen. Pitkään kestäneen istunnon pääaiheena oli valmentaja Petri 
Hildénin asema. 
Hildén ilmoitti tylyn Viri-tappion jälkeen, ettei häneltä löydy konsteja takalukon avaamiseen. 
Vaativaa passarin ja valmentajan kaksoisvirkaa hoitanut lentopallolegenda toivoi, että penkin 
päähän löydettäisiin toinen kaveri. 
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Hildén on tuskastunut, koska hänelle on kasaantunut liian paljon tehtäviä otteluiden aikana. 
Passipeli ja vastustajien hiillostus sujuvat vanhasta muistista, mutta lastenvahdin, perheneuvojan ja 
moraalinvartijan tehtävät ovat jo hiukan liikaa. Enää ei tahdo riittää energiaa myöskään 
tuomareiden haukkumiseen. 
Kipeää asiaa pohdittiin pikkutunneille asti Lukon kantapaikan Kostian Kievarin viihtyisässä 
ilmapiirissä. Tällä kertaa ilmeet olivat kuitenkin tavallista apeampia, kunnes paikalle ilmestyi 
hehkeä rouvaseurue Hauholta. 
Illan mittaan esiin nousi monia vaihtoehtoja, mutta lopullista päätöstä ei pystytty tekemään jaoston 
puheenjohtajan Kimmo Lehtelän poissaolon takia. Vaikka Lukon joukkue on ajautunut kriisin 
partaalle, Lehtelä lähti edesvastuuttomasti Tallinnaan rilluttelemaan. 
Kukaan ei ollut pahoillaan, vaikka Lehtelältä jäi illan Viri-kamppailu väliin. Sen sijaan 
ylimainostettua keskitorjujaa kaivattiin kovasti palaverijuomien maksajaksi. 
Hildénin seuraajasta ei tehty vielä lopullista päätöstä, mutta tiettävästi ykkösehdokkaana on 
pälkäneläisille tuttu Janne Holttinen. Luotettavien lähteiden mukaan ”Kyy” nähtiin perjantaina 
Kievarin baaritiskillä Lukon joukkueenjohtajan Jari Perkiön vieressä. 
Keskustelu oli niin tiivistä, ettei aiheena voinut olla mikään muu kuin valmentajakuvio tai se 
rouvaseurue. 
Tiettävästi Lukon lentopallojaoston johto on valmis siunaamaan Holttisen valinnan. Tosin päättäjiä 
askarruttaa pari seikkaa: Holttinen ei ole perillä, monennellako kosketuksella pallo pitää toimittaa 
verkon yli. 
Pikkutunneilla tuli lisää päänvaivaa Holttisen kysellessä, haetaanko hyppysyöttöihin vauhtia 
pukukopista vai Syrjänharjusta. 
Lukon onneksi paikkakunnalta löytyy muitakin päteviä lentopallomiehiä. 
Tomeran tuomarin Pekka Ikosen nimi nousi taas kerran esille, mutta tämä valinta saattaisi herättää 
vastarintaa Lukon joukkueessa. 
Tiettävästi pelaajat pelkäävät, että jokaisten harjoitusten aluksi pitäisi kuunnella 45 minuutin 
esitelmä tuoreista sääntötulkinnoista. Silloin harjoitusaika jäisi todella lyhyeksi. 
Paikkakunnalta löytyy myös maineikas Erik Kuusisto, joka nosti takavuosina Lukon 
paikalliskilpailijan Pälkäneen Pyryn nelossarjaan. Kuusisto jätti valmennushommat Pyryn 
lakkautettua toimintansa, mutta tietotaito ei ole hävinnyt minnekään. 
Kuusiston olisi helppoa tulla joukkueeseen, koska nykyisestä joukkueesta ikinuoret Perkiö, Pekka 
Viitanen ja Petri Tuomioja hikoilivat hänen komennossaan jo 1980-luvun puolivälissä. 
Valmentajapelin yllätyskortiksi on nousemassa puulaakipelien kuningas Pauli Lehto, jonka pehmeä 
sormilyönti tunnetaan ympäri Pirkanmaata. 
Lehdolla olisi kova polte hiukan isompiin ympyröihin, mutta matkassa on iso mutta. Lukolla on 
kevätkaudella peräti kolme vierasottelua. 
Tähän mennessä hän ei ole saanut koskaan kotoa kolmea iltalomaa kahden kuukauden sisään. 
Lehdon oli pakko tunnustaa tämä heti ensimmäisissä keskusteluissa. 
Sen sijaan Jorma Kotanen, Jari Rämö ja Hannu Lehtelä eivät tule kyseeseen, kun Hildénin seuraaja 
nimitetään. 
Veteraanipelit ja niiden jatkot vievät kaiken ajan Kotaselta. Rämö on päättänyt panostaa 
pilkkimiseen entistä enemmän, vaikka Pälkäneveden ahvenet hymyilevät hänelle kilvan. Lehtelä ei 
pysty irrottautumaan taksikyydeistään eikä lempiharrastuksestaan lyylijahdista. 
Lukon tilanne näytti valoisalta vielä kolmen kierroksen jälkeen, mutta tilanne on muuttunut täysin 
kolmen peräkkäisen 0–3-tappion takia. Pälkäneläisiä ei voi syyttää ainakaan hämäläisestä 
hitaudesta, sillä asia otettiin esiin heti Pirkkalan-nöyryytyksen jälkeen. 
Lukko alistui kohtaloonsa ilman vastarintaa, vaikka Pirkanmaan tunnetuimpiin 
lentopallotoimittajiin lukeutuva Juha Aaltonen ilmestyi yllättäen paikalle. 
Aaltonen halusi nähdä kunnon lentopalloa karmeiden salibandy-matsien jälkeen. Arvostettu 
freelancer on todennut useaan otteeseen, että salibandya pitäisi kutsua edelleen sählyksi. Se kuvaisi 
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