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Kaksi viikkoa ennen kisoja periaatteessa oli 45+ bronze tason ikämiesten World Cup jo voitettu. 
Odotimme malttamattomina kisojen alkua ja ne oli määrä alkaa osaltamme torstaina 22.4. 
Suunnitelma oli selvä. Käymme vähän pelaamassa ja haemme meille kuuluvan pokaalin kotia. 
 
Alkuvahvuus oli 13 pelaajaa ja 2 maalivahtia. Hyvältä näyttää. Ilmeisesti ei poisjääntejä ole tulossa 
ja pikkuhiljaa alkoi kuulua tietoa että loma-anomukset ovat työpaikoillakin hyväksytty torstaiksi ja 
perjantaiksi. Pian kahdelle pelaajalle selviää että aika manikyyriin toisella ja toisella aika Pepe 
Åhmanin kampaamosalonkiin osuu suoraan päällekkäin kisojen kanssa (”Aikatalossa sijaitsee 
suorastaan erinomainen parturi-kampaamo! Kampaajilla on nuorekasta näkemystä enkä ole joutunut 
pettymään vielä kertaakaan – päinvastoin”). Siis pelaajia on nyt 11 pelaajaa ja 2 maalivahti. 
 
9 päivää kisoihin. Kisajärjestäjät ilmoittavat että kisoista on jäänyt joukkueita pois, tasokorjauksia 
tehdään  ja aikataulut muutetaan. Jos kerran joukkueita jää pois niin luulisi tilaa olevan muillekin 
joukkueille loppuviikon jäävuoroille. Mutta ei! Tamperelaisessa systeemissä Pirkat pelaakin nyt jo 
keskiviikkona kaksi peliä. Onneksi valtaosalle muutos käy, mutta kolmelle ei työasiat taivu ja nyt 
on keskiviikon peleihin  tulossa 8 pelaajaa ja 2 maalivahtia. Säännöissäkin on maininta että peleissä 
on oltava 11 pukenutta pelaajaa. Rajoilla aletaan olla. 
 
5 päivää kisoihin. Lentorajoituksia Euroopassa. Meidän toinen keskiviikon vastustaja, ainoa 
sarjassa oleva ulkomaalainen joukkue jää pois. World Cup siis latistui melko kotimaiseksi 
turnaukseksi, mikäli siis tuo Tesoma on Suomesta. Kuulostaa meksikolaiselta, mutta emme ehdi 



tarkistaa asiaa. Myös Timppa ja Fritsi päättävät jäädä pidennetylle lomalla, toinen Thaimaanhan ja 
toinen Nizzaan. Jäljellä 6 pelaajaa ja 2 maalivahtia. 
 
Tiistai, 1 päivä kisoihin. Kaksi pelaajaa on sairaana ja epävarmoja pelaamisestaan. Jäljellä 4 
pelaajaa ja 2 maalivahtia.    
 
Kisa-aamu. Saavumme Lempäälän hallille. Jykä hankkii meille kaksi tuntia ennen pelin alkua 
pelaajan työpaikkansa Tampereen pisteestä ja Timppa on saanut Nizzasta käsin järkättyä myös 
yhden pelaajan. Koska sairaana olleetkin päättävät kokeilla kuntoaan ensimmäisessä pelissä, 
saamme kuitenkin kaiken kaikkiaan 8 pelaajaa ensimmäiseen peliin. Uudet pelaajat merkataan 
kisakokoonpanoon. 
 
Tesoma (Meksiko?) osoittautuu melko sopivaksi vastustajaksi ja saamme aikaiseksi jopa pientä 
painostusta. Puoli-aika tulos 3 – 2 meille, mikä sopii hyvin tasaisen pelin kuvaa. Toisessa erässä 
alkaa väsy painaa ja  kaikki haluavat vain levätä vaihtoaitiossa. Kolmella kentällä pelaava Tesoma 
ei suostu alentamaan tempoa ikämieskiekon hengen vastaisesti (törkeää…muchos gracias!). 
Tuomarit alkavat olla huolissaan kunnostamme ja tarjoavat useamman kerran erillistä lepotilaa 
kaukalon toisella puolella. Tosin ehtona on että pelaamme neljällä pelaajalla. Tesoma saa vielä 
toisessa erässä ensin kolme maalia ja (Caramba!) tekevät vielä lopussa yhden maalin, koska 
veskarimme on hieman huonosti sijoittunut (vaihtoaitiossa ja pelaamme kuudella). Lopputulos on 3 
- 6. Paikkoja on paljon ”väsyneillä” pirkoillakin, mutta pientä tehottomuutta, myöntävät 
hyökkääjätkin.  
 
Eka peli hävitty, mutta ei se mitään ajattelemme. Myöhemmin selviää että tämä oli juuri se peli joka 
olisi pitänyt voittaa. Seuraava vastustaja on Stadin Starat ja saamme nyt paikalle ne 3 keskiviikon 
peleihin työestynyttä. Koska peli on Pirkka-hallissa niin pidimme kunnia-asiana voittaa peli. Peli 
päättyy 6 – 3 Pirkkojen voittoon. Enemmänkin olisi maaleja voitu tehdä, mutta kun jokainen haluaa 
ampua niihin päätyplekseihin kun siitä tulee niin jännä ääni. Koska Stadin Starat häviää kaikki 
pelinsä niin meille ei 4 joukkueen lohkossa kahden parhaan joukkoon nousemiseen ole voitolla 
suhteellista hyötyä.  
 
Viimeinen vastus on Raahen veijarit ja peli Hervannassa. Tiedetään että peli on voitettava ja 
mieluummin hyvällä maalierolla, koska meillä se on surkein kolmesta joukkueesta. Raahen peleistä 
tiedetään jo niin paljon, että edessä oleva peli ei tule olemaan helppo. Pirkat kuitenkin käytännössä 
hallitsee peliä alussa ja menemme jo 3 – 0 johtoon. Tämän jälkeen ilmeisesti osa pelaajista päättää 
vetää hieman happea, ei vaihtoaitiossa, vaan kentällä ja vastustaja päästetään tasoihin ja ohitse 3 – 
5. Koska puoliaika alkaa häämöttää niin Pirkat terästäytyy ja tasoittavat ennen puoliaikaa 5 – 5. Siis 
vasta puoliaika ja maaleja on jo mätetty aikalailla. Toisessa erässä Pirkat käy taas 7 – 6 johdossa, 
mutta siihen loppuu pyristely ja lopussa vastustaja menee ohi ja voittaa  7 – 10. Kaiken kaikkiaan 
tasainen peli. 
 
Pelin jälkeen tiedämme että paikkamme on sijoitusotteluissa. Perjantai onkin sitten peleistä vapaa ja 
monilla se on myös ”turha” lomapäivä töistä, kiitos jollekin nimettömälle tamperelaiselle 
ottelukaavion tekijälle (Mauno Ahonen?). Lauantaiaamuksi raahaudumme uudestaan sijoituspeliin. 
Vastassa HC Pipot ja peli Hervannassa. Osa on käynyt välipäivänä  kotona ja osa pitänyt taktista 
palaveria Harryn järkkäämässä leirikeskuksessa.  Olisiko pientä motivaatiovajausta vai johtuiko 
aamun asti kestäneestä palaverista, mutta pelaamme taktisesti turnauksen huonoimman pelin. 
Vastustaja päästetään useamman kerran yksin läpi tai ylivoimahyökkäyksiin varsinkin 
ensimmäisessä erässä. HC Pipoilta löytyy muutama terävästi luisteleva pelimies ja koska pelin 
yleistempo on matala, niin näihin on vaikea ennakoida. Ensimmäinen erä 3 – 3. Toiseen erään 



ryhdistäydytään ja vaikka peli on melko sekaista edelleen niin tempoa saadaan lisää.  Vastustajan 
veskari kuitenkin osoittautuu  ikäväksi ihmiseksi ja ei anna maaleja tehdä. Töitä tehdään maalien 
eteen. Normisuorituksella saamme kuitenkin 8 – 3 voiton ja  lopputuloksena 5. sija.  
 
Kiitos osallistuneille: Hannula, Jykä, Kartsa, Hökke, Hartsa, Habe, Pikkis ja Olli. Ja erityiskiitos 
Pirkka-organisaation ulkopuolelta tulleille aikaansa uhranneille, Juhalle (MV), Artsille (MV), 
Pikille, Harrylle, Ilkalle ja Harrille. 
 
Ei kiitos Islannin tulivuorille ja sille ”Mauno Ahoselle” joka keksi muuttaa kisa-aikatauluja viime 
hetkellä Pirkkojen ”tuhoksi”. Vähän jäi ajatus että emme edellä mainituista syistä saaneet kunnolla 
mahdollisuutta menestyä, mutta ongelmia varmaan oli muillakin joukkueilla. Muuten järjestäjien 
kisajärjestelyt olivat erinomaiset. Kiitos siitä. 
 
Heikki ”Hökke” Kajastie 
 
 


