
Vaasan Salaman Mikropojat saavuttivat syyskaudella sellaisen pelaaja määrän, että 
kevätsarjaan ilmoitimme toisenkin joukkueen. Olemme saaneet paljon uusia poikia ja 
harjoituksissa käy nyt 28 poikaa, joista 24 pelaa myös sarjaa. Muodostimme pojista kaksi 
tasaista joukkuetta, jotka nimettiin Keltaiseksi ja Mustaksi. Joukkueemme pelaavat 
Keskisen alueen II-Divisioonaa. 
 

 
Vaasan Salama Mikropojat 2018-2019 (kuvasta puuttuu neljä pelaajaa) 
 
Kevätkausi alkoi vauhdilla kotiturnauksella 20.1. ja jatkuen heti seuraavana lauantaina 
vierasturnauksella Muuramessa. Rakettilähtö kevääseen seitsemällä pelillä viikon sisään! 
 
Kevään ensimmäiset koitokset pelattiin kotiturnauksessa Vaasan mikro- ja minikoripallo 
pyhätössä Hietalahden koululla. Turnaukseen saapui kaksi vierasjoukkuetta Kokkolan 
NMKY ja Korikobrat Lapualta. Kokkolan NMKY tiedettiin kovaksi vastustajaksi jo syksyn 
peleistä. Kotiläksyjä oli tehty ja hyviksi pistemiehiksi tiedettyjen pelaajien puolustusta oli 
joulutauon aikana oikein miehissä juonittu. Korikobrat onnistuttiin voittamaan syyskaudella, 
mutta tiedossa olisi jälleen tiukka vääntö. Joten jännityksellä lähdettiin peleihin. 
 
Salama Keltainen aloitti Korikobria vastaan. Peli sujui mallikkaasti ja viimeisellä 
neljänneksellä oltiin vielä kymmenen pisteen johdossa. Hyvänolon tunne ja tulostaululle 
vilkuilu kuitenkin kostautuivat. Kobrat väänsivät rinnalle ja ohi kolmella pisteellä. 
 
Salama Musta kohtasi seuraavaksi Kokkolan NMKY:n Ensimmäiset kaksi neljännestä 
pysyttiin vielä vauhdissa mukana. Mutta sitten Kokkolan pojat iskivät isomman vaihteen 



silmään ja pelasivat selvin lukemin voittoon. Ensimmäinen peli uudella kokoonpanolla 
tuntui hiukan hämmentäneen Salaman poikia ja korinteossa ei tuttuun tapaan onnistuttu. 
 
Salama Musta jatkoi seuraavaan peliin Korikobria vastaan. Ja nyt peli-ilme olikin aivan 
toisenlainen. Kokkolan herättämä joukkue onnistuikin mainiosti kaikilla osa-alueilla ja 
väänsi voiton Korikobrista kuuden pisteen erolla (21-27). 
 
Turnauksen viimeisessä pelissä Salama Keltainen kohtasi Kokkolan NMKY:n. Lapualle 
kärsitty kirvelevä tappio mielessä, peliin lähdettiin pippurisella asenteella. Asenne näkyikin 
läpi pelin tiukkana vääntönä. Kokkolan pojat veivät kamppailun 11 pisteellä. Mutta kuten jo 
aiemmin päivällä opittiin, on tällainen ero pieni koripallossa. Joten joukkue osasi olla 
tyytyväinen pelisuorituksestaan! 
 

 
Alkulämmittelyä ennen Keltaisten ottelua Korikobria vastaan.  
 
Turnaus onnistui muutenkin aivan mainiosti ja paikalla oli runsaslukuisesti kannustajia, 
mikä näkyi hienosti Buffetin tuotossakin. Kiitos kaikille toimihenkilöille, kannustajille ja 
tukijoille! 
 
 
 
  



Kevään ensimmäiseen vierasturnaukseen Muurameen matkasimme tyylillä ja 
mukavasti Ingsvan hienolla linja-autolla. Matka sujui joutuisasti, kun ensimmäisen tunnin 
jälkeen saapumisaika-arvion kyselyt vähenivät radikaalisti ; ) Flunssa-aalto oli iskenyt, 
joten Keltaisen joukkueen kokoonpanossa oli 10 pelaajaa ja Mustan vain 7. Tiedossa oli 
rankkapäivä Mustalle joukkueelle! 
 

 
Keltainen ja Musta joukkue Muuramen turnauksessa. 
 
Molemmissa peleissä Muurame vei selvät voitot, mutta ainut heikompi osa-alue oli 
korinteko. Pallo vain kiersi korirengasta hyökkäys toisensa jälkeen. Liekö syynä läpinäkyvä 
levy totuttuun puulevyyn verrattuna. Koripallossa ei voi voittaa, vaikka puolustus toimisi 
hyvin ja hyökkäykset saataisiin hienosti rakennettua hyvillä syötöillä, jos pallo ei vain 
uppoa koriin. Lisää varmuutta heittoon ja layuppiin, niin kyllä Muuramekin saadaan vielä 
nurin. 
 
Muuramessa pelattiin mielenkiintoinen peli vieraspelien välissä, jossa Salaman joukkueet 
kohtasivat toisensa! Peli oli vähäkorinen ja erittäin tiukka alusta loppuun, koska pojat 
tuntevat toistensa metkut varsin hyvin. Tässä pelissä näkyi, että joukkueet ovat todella 
tasaväkiset. Tasaisen kamppailun voitti Musta joukkue neljän pisteen erolla (16-20), mutta 
selvää oli että Vaasan Salama voitti tämän koitoksen ; ) 
 
Paluumatkalle lähti väsynyt mutta iloinen retkue! 


