27.7.2004

Atlantis FC – TiPS
3–0
(1–0 Vesa Kosonen, 2–0 rp Jani Myllyniemi, 3–0 Vesa Kosonen)

… ja jälleen kerran fanilakana oli oikeassa!

Toimitus ja kuvat: Atlantis FC:n kah-akat

Alkulämmittelyjä
Alkulämmittelyissä mukana Atlantiksen uusin maalivahtihankinta, Janne Bruun

Erotuomarina matsissa toimi Veikkausliigassakin monia erilaisia jälkipalautteita saanut
Heikki Pajunen, joten saas nähdä löytyikö yllätyksiä myös tähän peliin…

Hmm, heittäiskö
euroa vai markkaa?

Päättäisi
jo!

Atlantiksen kokoonpano ja ensimmäinen puoliaika
Lassi Metsävuori, Miika Jokiperä (Sami Hakala), Juha Jussila, Vesa Kosonen, Jani Myllyniemi, Adam Highfield, Lauri Kuusela (Eero Voipio), Henri Kokkonen, Vitali Suetov, Jonni
Sinkkonen (Antti Ropponen) ja Risto Salmi.
Atlantis oli kohdannut TiPSin jo aiemmin keväällä Atlantiksen voittaen lukemin 3–1. Pelistä jäi tuolloin faneille muutakin muisteltavaa kuin loppulukemat, sillä peli siirrettiin
Tikkurilan nurmikentältä viereiselle erittäin pölyävälle ja kovalla hiekkakentälle, jonne
TiPSin pakotti liigajoukkue AC Alli&Anssi. Ne vantaalaiset…
TiPS lähti hakemaan tällä kertaa revanssia keväiselle kohtaamiselle, mutta Atlantis jätti
Tikkurilan Palloseuran toistamiseen vaille mahdollisuuksia voittaessaan Koudan viihtyisällä
kotikentällä maalein 3–0.
Atlantis aloitti pelin vahvasti hyökkääjäjärkäle Vesa Kososen tehdessä avausmaalin jo
4. minuutin kohdalla noin 25 metristä. Noin 33 minuutin kohdalla Jani Myllyniemi kaadettiin rangaistusalueella ja ottelun tuomari Heikki Pajunen näytti palloa pilkulle. Pallon taakse
asettui Jasi itse, joka viimeisteli varmasti lukemat 2–0. Tauolle lähdettiin näissä lukemissa.

Ja sinne se
sitten
uppoaa…

Hyvä Jasi!

Jani Myllyniemi upotti rangaistuspotkun varmasti sisään!

Peli pyöri paljon TiPSin puoleisessa päädyssä

Pitäisköhän
tuosta
hyppäämisestä
antaa varoitus…

Tsiikatkaa
kundit, näin
korkealle mä
hyppään!

Atlantiksen megatähti Eero ”Epa” Voipio tulossa kentälle

Oma paikka hus!

TiPSin valmentajana toimi Tommi Uusitalo, joka on kaikille
atlantislaisillekin tuttu entisenä Atlantis-pelaajana
Tota kundia on
syytä vartioida!

TiPS ei yrityksistään huolimatta kovin montaa vaarallista tilannetta saanut luotua Atlantiksen maalille yhtä poikkeusta lukuunottamatta, jonka Atlantiksen maalivahtina hyvin pelannut Adam Highfield näyttävästi torjui.

Voiskohan
joku tulkata
tuon?

Hei c’mon
Atlantis!

Toinen puoliaika ja palkinnot
Atlantis hallitsi toista puoliaikaa. Loppunumerot kaunistuivat entisestään, kun peliä oli käyty jo noin 92 minuuttia, jolloin kapteeni Juha Jussila vapautti Vesa Kososen, ja Vesa upotti
varmasti pelissä toisen osumansa verkkoon.
Veikkausraati palkitsi tällä kertaa ainoastaan Atlantiksen pelaajia ja tähdet jakautuivat seuraavasti:
*** Henri Kokkonen
** Vesa Kosonen
*
Lauri Kuusela
Ja tietenkin tässäkin pelissä jaettiin jälleen kerran ns. fanituopit. Eniten tuoppimainintoja
kauden aikana saanut pelaaja varmaankin palkitaan kauden päätteeksi… Kannattaa kundit
tsempata!
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Vesa Kosonen
Lassi Metsävuori
Eero Voipio

OHO!
Olipas taas hyvä
matsi!

Juha Jussila hakee kapteenin ominaisuudessaan
aiemmin vaihtoon menneen Lauri Kuuselan tähden.

Tervetuloa taas uudelleen
katsomaan Atlantiksen pelejä!

Vahvaa puolustuspeliä esittänyt Lassi Metsävuori

Ja kahta en vaihda…
toinen on Atlantis ja toinen
on tää mun hyvä frendi!

Tulevaisuuden kah-akat kiittävät hyvästä matsista!

