
Wirta Stars ylivoimainen
to s sup alloturnauks e s s a
VIR(UOEN KAUKALOLIA oli
lauantaina porukkaa kuin
pelimannip6ivilli konsa-
naan. MonitoimikentAn
hornankatti lassa j i ir jes-
tettiin, kuten aiempinakin
vuosina, tossupalloturnaus.

Vaikka lajia ei liiydy esi-
merkiksi wikipediasta, on
tossupallolla erittiiin pitliit
perinteet tiiiillii Suomen
kaakkoisimmassa kunnas-
sa. Kiertopokaalikin on
kiertiinyt me statuus sauno -
ja jo vuodesta 1986liihtien.
27 vuotta on sen verran pit-
kii aika, ettii arviolta viiden-
nes tiimiin vuoden pelaajis-
ta ei ollut edes syntynyt sil-
loin, kun tiissA jiiiikenttien
shakissa ratkottiin ensim-
miiisiii kertoj a paremmuuk-
siaVirolahdella.

Siiii oli turnauspiiiviinii
suosiollinen. Kaksi astetta
pakkasta ja tiiysin tyyni keli.
VPK:n naisosaston buffet
piti huolen, ettd kaukalon-
laidalta kuului tasaisesti
gri l l imakkaran kuorien
napsahduksia. Aamulh jnn-
dytetty jAn oli liukkaampi
kuin koskaan, Se sai vaikean
tuntumaan ja myiis niiyttii-
mAiinvaikealta.

Pystyssd pysyminen

vaati aika ajoin melkoista
tasapainottelua. Vartalon-
liikkeet olivat viilillii kuin
humpasta, jumpasta tai
zumbasta. Pelaaj illa niiytti
olevan useasti mahanalus-
ta tiynnii jalkoja, mutta
vaikka kuinka koetti juosta,
niin tuntui ettd on juoksu-
matolla ja maisema ei vaan
vaihdu.

Turnauksessa oll mukana
kuusi joukkuetta: jiidkiek-
koilijat eli Wirta Stars, piiii-
asiassa salibandypelaaj ista
kasattu kaveriporukka Hel-
kama, palokuntalaiset eli
Virojoen VPK, rajamiehet
eli Raja, Ravijoen ylpeys
ZSKA Ravijoki seki tur-
nauksen selkeisti nuorin
j oukkue, kaveriporukka Vi-
rojoki River Rats.

Ilmoittautuneita j oukku-
eita oli yhdessii vaiheessa jo
seitsemiin, mutta flunssa-
aalto pyyhkiiisi harmilli-
sesti liinsi-Virolahden yli, ja
aiempina vuosina sidnniil-
lisesti mukana ollut Hap-
pohydkkiiys joutui peruut-
tamaan osallistumisensa.

Turnausmuoto oli yksin-
kertainen sarj 4 jossa j okai-
nen joukkue pelasi jokaista

vastaan. Yhden ottelun kes-
to oli 17 minuuttia japelejii
kertyi jokaiselle viisi.

Lisiiksi turnauksen pe-
rinnehenkeen kuului olen-
naisena, ettd pelaajat olivat
mukana leppoisalla huumo-
rimielellii. Kunnioitettiin
muita pelaajia, ei harrastet-
tu koiruuksia, ei mussutet-
tu tuomarille ja keskityttiin
itse peliin.

Parhaiten oikukloan pelin
salat hallitsi Wirta Stars.
Tiihtipaidat eivdt poteneet
mestaruuskrapulaa, vaan
uusivat viimevuotisen voit-
tonsa Ja millii tavalla Viisi
peliil viisi suvereenia voit-
toa. Hyiikkiiykselli voite-
taan pelejii, mutta puolus-
tuksella mestaruuksia.

Kun maalej a ladottiin sel-
visti eniten ja omissa soi
vain kahdesti, niin selittely-
jii ei tarvittu. Parasjoukkue
voitti ja "poika" piisi taas
saunaan.

Voittajajoukkue Wirta
Starsissa pelasivat Petri
Lintunen, Jani Hostikka,
Mikko Hostikka, Mika Kai-
tila, Jarmo Peltonen, Jani
Piirtty ja Tommi-Jussi Ta-
kala

Wlrta Stanln mestaruusloukkueessa petashat ]tlka Kattlla (VllrMssl vascmmrlh), Janl Plrtty, Tomml-Jussl Takala,
Janl Hostlkka, Petrl Untunen (aladvlssl vasemmalta), Mlkko Hostlkka la Janm Peltonen. Kuvaan pllC myOs fanl
\lbttterl Peltonen.

ltlokset:
Ottelut: Raja - Virojoen

VPK 6-O Virojoki River Rats
- Wirta Stars O-6, Raja-Hel-
kama 4-2, ZSKA Ravijoki
- Virojoen VPK 4-f, Helka-
ma - Virojoki River Rats 3-1,
ZSKA Ravijoki - Wirta Stars
2-3, Helkama - Virojoen VPK
3-r, ZSKA Ravijoki - Virojoki
River Rats 4-Q Raja - Wirta
Stars O-3, ZSKA Ravijoki -
Helkama l-1, Raja - Virojo-
ki River Rats 3-O Virojoen
VPK - Wirta Stars O-7, Raja
- ZSKA Ravijoki 4-2, Virojo-
en VPK - Virojoki River Rats
l-2, Helkama - Wirta Stars
o-5.

Siioitukset 1) Wirta Stars
maalit 24-2, 1O pistettii, 2)
RajalT-7,8 pistetti, 3) ZSKA
Ravijoki f3-9, 5 pistettii, 4)
Helkama 9-12, 5 pistettii,
5. Virojoki River Rats 3-lZ
2 pistettfl, 6. Virojoen VPK
3-22, O pistettA.

p.r,tras1 6aqti ntorriiit l)
Jani Piirtty (Wirta) 11,2) Joo-
na Vdrri (Raja) 8, 3) Mikko
lYlli (Raja) 6,a) Tommi-Jussi
Takala (Wirta) 5,5) Jani Hos-
tikka Cwirta) 4 6) PauliKouki
(zsKA)3.
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