
KoLen B-tytöille upean turnausvoiton myötä nousu takasin 1-sarjaan 

KoLen B-tytöt kävivät sunnuntaina Porvoossa nostamassa joukkueensa 1-sarjapaikalle, mikä näyttäisi joukkueen 

paikka olevankin. Turnauksen muut joukkueet olivat StU (Savitaipale), KiVo (Kimmo Volley – Lahti) sekä  

PuMa Spike (Helsinki). KoLe voitti kaikki pelinsä puhtaasti 2-0. 

Ensimmäinen ottelu 2-0 (25-20, 25-18) voitosta huolimatta sellaista lämmittelyä, missä ei saatu koneita vielä oikein 

kunnoilla käyntiin. Joukkueemme pelasi kuitenkin hieman vastustajaansa paremmin ja se riittikin otteluvoittoon. 

Toisessa ottelussa vastaan tuli melko kokematon KiVo Lahdesta, joka oli ensimmäisen ottelun hävinnyt Spikelle 

erittäin suurin luvuin. Nyt KiVo oli kuitenkin parantanut otteitaan huomattavasti, mutta lahtelaiset olivat KoLen tytöille 

kuitenkin sellainen välipala, joten kouvolalaiset selvittivät myös tämän ottelun mallikkaasti 2-0 (16-25, 17-25) 

Viimeisessä ottelussa olikin sitten panosta jo hieman enemmän, koska vastaan saapui isäntäjoukkue PuMa Spike, jolla 

oli KoLen tavoin voitot kahdesta aikaisemmasta pelistä. Panoksena olikin turnausvoittajan viitta ja noususta poolissa 

ylöspäin D-pooliin ja samalla 1-sarjaan. Häviäjä puolestaan jatkaa 2-sarjan E-poolissa. Kahden ottelun tauon jälkeen 

valmentaja Mikael Lehtinen joutui pistämään mentaali-oppinsa kehiin ja psyykkasi tytöt upeaan vireeseen 

ilmoittamalla seuraavan ottelun tärkeydestä ja että nyt olisi laitettava kaikki peliin, jos mielii voittoa. Tässä kohtaa 

valmentajan luotto tyttöjä kohtaan oli todella korkealla, ja tytöt tiesivät itsekin, että tasoa on nostettava paljonkin 

kahteen edelliseen peliin verrattuna. Tytöt toki tiesivät itsekin pystyvänsä parempaan.  

Erittäin tehokkaan lämmittelyn ja kokeneen valmentajansa saatesanojen myötä tytöt laittoivatkin jo lähes kaikki peliin, 

joka tuotti myös toivotun 2-0 voiton (25-22, 25-22) kolelaisille. Erien alut menivät melko tasaisissa merkeissä, mutta 

KoLe onnistui erien keskivaiheilla ottamaan sopivan karkumatkan, joka riitti aina erien loppuun saakka. Näin taas tytöt 

ja valmentaja sekä tietenkin innokkaat fanijoukot olivat erittäin onnellisia upeasta turnausvoitosta ja toivottavasti 

tämänkin voiton myötä muistetaan seuraavissakin matseissa, että kuinka kivaa voittaminen voikaan olla, mutta töitä 

on jokaisen pisteen ja erävoiton eteen tehtävä. Iloinen pelihuumori ja hyvä joukkuehenki ovat usein ne asiat, jotka 

saattavat joukkueen upeisiin suorituksiin ja samalla voittoihinkin. 

Turnauksen parhaassa joukkueessa pelasivat Helmi Ellilä (kapteeni), Amanda Haukijärvi, Aliisa Lehtinen, Anette 

Engberg, Essi Tuomioja, Rosa Niemi, Sara Kunnari ja Joanna Häkälä. 

 


