8.5.2004

Klubi-04 – Atlantis FC
0–2
(Juha Jussila, Jani Myllyniemi)

…Klubin fanikatsomo näyttää kovasti tyhjältä…

Huom!
Vain huumorintajuisille!

_____________________________________________________________
Toimitus ja kuvat: Atlantis FC:n kah-akat

Vihdoinkin se koitti, nimittäin sarjakauden avauspeli!
Sarjakauden avauspeli aiheuttaa aina tietynlaista hermoilua eikä se tahdo loppua
ennen loppuvihellystä. Tällä kertaa hermoilua lisäsi entisestään se, että vastaan oli
asettumassa tänä vuonna perustettu Klubi-04, mikä kuuluu sinivalkeittein raitapaitojen eli HJK:n organisaatioon. Keväisessä harjoituspelissä Klubi-04 oli voittanut
Atlantiksen peräti 6-1, joten nyt jos koskaan oli revanssin paikka. Jostain kumman
syystä pelkkä ajatuskin sinivalkeasta HJK:sta aiheuttaa aina ylimääräisiä kierroslukemia Atlantis-kannattajien keskuudessa, pääosin kah-akkaluonteisia…

Ihanaa, Ladbrokesin
logolla varustetut fanipaidat!
Päästiinpä vihdoinkin
kertaheitolla eroon
saksituista Finnforestin
paidoista, ugh!

Toisin kuin Klubin kannattajia Atlantis-kannattajien ydinporukkaa oli
jälleen kerran näyttävästi läsnä.

Atlantiksen kokoonpano:
Lassi Metsävuori, Miika Jokiperä, Sami Hakala (Late Kuusela 81 min.), Juha Jussila,
Ville Kaipainen (Jonni Sinkkonen 57 min.), Jani Myllyniemi, Henri Kokkonen,
Vitali Suetov, Juha Hämäläinen (Epa Voipio 45 min.), Risto Salmi ja Ville Wallen.

Tää on meidän
Tupperware-kenttä!

Ennakkoon Kakkosen etelälohkon kärkijengeiksi nimettyjen Klubi-04:sen ja
Atlantiksen kohtaamista oli saapunut seuraamaan aurinkoiselle Finskille nelisensataa
katsojaa. Klubissa on mukana liuta poikamaajoukkueen innokkaita pelaajia ja he
aloittivatkin pelin vahvalla asenteella. Atlantis ei oikein tuntunut saavan otetta
Tupperware-kenttään, mutta hiljalleen punapaidat pääsivät peliin mukaan ja jo noin
13 minuutin kohdalla kapteeni Juha Jussila täräytti Atlantiksen avausmaalin Jani
Myllyniemen loistosyötöstä. Yrityksistä huolimatta lisämaaleja ei ensimmäisellä
puoliajalla nähty, joten tauolle poistuttiin 0-1 –tilanteessa.
Yllätyksekseen tauolla Atlantis-kannattajat löysivät nelisensadan katsojan joukosta
myös paikalle ”eksyneet” muutamat forzalaiset. Kohtaaminen sujui tällä kertaa hyvän
huumorin merkeissä!
Sinivalkeat raitapaidat aloittivat toisen puoliajan jälleen pirteästi, mutta varmoin
ottein Atlantiksen maalissa pelannut Ville Wallen torjui tasaisen varmasti ja vähitellen Klubin puhti katosi helteeseen… Loppusinetti Atlantiksen voitolle nähtiin noin
60 minuutilla, kun Atlantis-kannattajien suuri suosikki Eero ”Epa” Voipio vapautti
Jani Myllyniemen viimeistelemään loppulukemiksi 0-2.

Atlantis jyrää –lakana
kertoi matsista kaiken
tarpeellisen eli

Atlantis jyräsi!

HYVÄ ATLANTIS!
Huh huh, eihän tässä tahdo
millään pysyä noiden vikkelien
Atlantis-kavereiden perässä!

Kannattajajoukko palkitsi seuraavat pelaajat:
3 tähteä: Henu Kokkoselle,
2 tähteä Ville Wallenille ja
1 tähti Jani Myllyniemelle.

Muuten…
mun mielestä Atlantis on paras!!!!

Kiitos Atlantikselle hyvästä matsista!

Ei tästä tuu
mitään,
mä taidan
vaihtaa
jääkääkkään!

