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NAISET
Naisten Suomen Cup
KaPan naiset ja tytöt osallistuvat tänäkin vuonna salibandyn naisten Suomen Cupiin, jonka ensimmäinen
kierros käydään KaPan lohkon osalta 2.9. Pohitullissa.
Otteluohjelman ja tulokset löytää tästä linkistä.

KAPAN NAISET PUHTAASTI SUOMEN CUPIN JATKOON

Lauantaina 15.9. pelattiin naisten Suomen Cupin toinen
kierros ja pelipaikkana oli jälleen Pohitulli. KaPan ensimmäinen vastustaja oli HaHy Hangosta
ja kapalaisille uusi tuttavuus. Joukkueesta tiedettiin sen verran, että tiedossa olisi tasainen taisto ja niinhän
siinä kävikin. KaPa vei ottelusta kuitenkin pisteet niukalla 1-0 voitolla.
Päivän toiseen mittelöön saatiin vastapeluriksi entuudestaan tuttu ja aina mielellään kohdattava Nurmijärven SB Pro. Joukkueet ovat kohdanneet viisi kertaa, joista on tuloksena ollut kolme voittoa, yksi tasuri ja
yksi tappio. Ottelun mielenkiintoa lisäsi vielä se, että tässä saatiin alkumaistiaisia tulevia tyttöjen SMpelejä ajatellen. Tiukka ja nopeatempoinen oli tämäkin peli, joka päättyi KaPan 5-2 voittoon.
Viimeiseksi KaPa sai vastaansa Kokkolasta asti matkanneen Nibacoksen. Molempien joukkueiden kohtalo jatkon suhteen oli jo selvinnyt ja se näkyi luonnollisesti ottelun luonteessa. Jatkopaikan varmistanut
KaPa oli selkeästi pelin hallitseva osapuoli, vaikka loppunumerot 9-7 voisivat vihjaista ottelua seuraamattomalle jotain muuta.
Takana on taas hieno turnaus – pelit sujuivat alkujännityksen jälkeen hyvin ja valmentajakin sai ottaa jo
rennosti viimeisessä pelissä. Erittäin upeata oli huomata pelaajien iloinen ilme niin kentällä kuin vaihtoaitiossa. Roosa Laitonen laukaisi koko joukkueen jännityksen päivän toisessa mittelössä omalla näyttävällä kentälle “laskeutumisellaan”
Onnistuneen turnauksen peruspilareita olivat jälleen kerran omaa aikaansa ja vaivaansa säästelemättä antaneet vanhemmat. Toimitsijatehtävät, puffetti tarjoiluineen sekä monenlaiset alku- ja loppuvalmistelut
sujuivat taas loistavasti, joten joukkue sai rauhassa keskittyä omaan tekemiseensä. Tällä yhteishengellä ja
tekemisen meiningillä on hienoa jatkaa seuraaviin koitoksiin

KAPAN NAISET SUOMEN CUPISSA JATKOON

Sunnuntaina 2.9. KaPan emännöimällä naisten Suomen
Cupin ensimmäisen kierroksenturnauksella taisteltiin pääsystä kahden parhaan joukkoon ja sitä kautta
Cupin toiselle kierrokselle. Turnauksen vastustajista AFC ja HuKu olivat tutun kovia vastuksia naisten 2divarista. FBC Turku oli joukkueena uusi tuttavuus, joten tulevia divaripelejäkin ajatellen oli mielenkiintoista päästä tekemään tuttavuutta.
KaPan naiset sijoittuivat lohkoykköseksi varsin selkeästi kolmella otteluvoitolla. Avausottelusta AFC:tä
vastaan KaPa nappasi tärkeät kaksi pistettä niukalla 2-1 voitolla. Vaikka ensimmäinen peli oli pieni maalieroltaan, ottelun hallinta oli kuitenkin suurimman osan aikaa kapalaisilla. “Tyypilliseen tapaan ensimmäisen pelin nihkeys ja totta kai kotipelin jännityskin näkyi ottelun alussa. Peliminuuttien kuluessa alkoi
kone kuitenkin lämmetä ja pelaajat päästä jälleen juonesta kiinni. Pelirohkeuskin alkoi ottelun lopulla
lisääntyä, jolloin palloa uskallettiin pitää ja etsiä parempia syöttöpaikkoja,” valmentaja Juha Peura pohti
ottelun päätyttyä.
Toisena vastustajana Pohitullin kentälle asteli salolainen HuKu. Vaikka peli päättyi KaPalle kohtuullisen
selkeästi 5-2, saivat taitavat hukuhyökkääjät luotua vaarallisia tilanteita kapanaisten maalille. Salolaiset
alkoivat kuitenkin hieman hyytyä nuoren ja kovakuntoisen kapajoukon kyydissä, joten kaksi pistettä ja
varmuus jatkopaikasta Cupin jatkoon olivat lopputuloksena päivän toisesta ottelusta. Ottelun parhaana
palkittiin KaPan Sofia Leino.
Viimeiseen peliin FBC Turkua vastaan kapanaiset lähtivät jo huomattavasti rennommin ja se näkyikin
kentällä. KaPa hallitsi ottelua ja tulostaululla maalinumerot muuttuivat tiuhaan tahtiin. Vauhtia alkoi
ajoittain olla ehkä jo liikaakin, sillä vastustajan pakeille jätettiin liikaa tilaa kauko-laukauksiin. KaPa vei
pisteet 8-5 voitollaan tapahtumarikkaasta pelistä, jonka parhaaksi valittiin KaPan Emilia Hakanpää.
Suomen Cupin toinen kierros pelataan turnausmuotoisena 15.9. ja pelipaikkana on jälleen Pohitulli. Tällöin KaPa kohtaa SB Pron, Nibacoksen Kokkolasta sekä Hangon HaHyn. Kaksi viimeksi mainittua
ovat täysin uusia tuttavuuksia, mutta SB Pron joukkueesta ainakin osa on tuttuja C-tyttöjen ajoilta. Kolme
joukkuetta neljästä jatkaa Cupin kolmannelle kierrokselle, jolloin pelit pelataan yksittäisinä ja mukaan
tulevat myös naisten liigajoukkueet.

Rauman kauppaoppilaitos, 30.9.2012
NAISTEN KAUSI KÄYNTIIN
Rauman kauppaoppilaitoksen sali toimi naisten 2-divisioonan kauden avajaisnäyttämönä sunnuntaina
30.9., kun Kapanaiset taistelivat sarjan ensimmäisistä pisteistä tuttujen vastustajien, HuKun ja AFC:n
kanssa.
Avausottelun ensimmäinen erä HuKua vastaan kulki vauhdikkaasti päästä päähän KaPan ollessa lievästi
hallitsevampi osapuoli. Vaikka yritystä ja vauhtia riitti, ensimmäinen maali antoi kuitenkin odottaa itseään aina erän lopulle asti. Saara Pirilä syötti pallon Juulia Peuralle, joka avasi KaPan maalitilin ajassa
14.53. Tauolle lähdettiin hienoisessa 1-0 kapajohdossa.
Toinen erä jatkui samalla – ehkä jopa hieman vimmaisella – vauhdilla. Erä oli ehtinyt vanheta vain noin
kolme minuuttia, kun KaPa kasvatti johtonsa 2-0 Vilma Vuolan löytäessä maalin edustalta Amanda
Yläkorven, joka tuikkasi pallon Hukuvahdin taakse. Reilun parin minuutin kuluttua tästä sinnikkäästi
iskupaikkoja etsinyt ja juoninut Huku pääsi tasoittamaan pelin 2-1. Kapanaiset kuitenkin antoivat vastaiskun tähän jo parinkymmenen sekunnin kuluttua, kun Juulia Peura tarjoili pallon Emilia Hakanpäälle,
jonka laukaus osui ja upposi. Toiselle erätauolle lähdettiin mukavasta 3-1 johdosta.
Liekö johtoasemasta tullut liian turvallinen olo, sillä kolmannesta erästä tuli kapalaisille masentavan
synkkä. Hukulaiset antoivat KaPalle kylmää kyytiä tehden päätöserässä kolme maalia viiden minuutin
sisällä. Ja se oli sitten siinä – tuli sellainen tunne, että kyllä sinne ämpäriinkin voi hukkua…
“HuKua vastaan on aina mieluisaa pelata – peli on kovaa, mutta reilua. HuKun joukkue on hieno sekoitus
taitoa ja huumoria,” valmentaja Juha Peura antoi tunnustusta vastustajalle. “Me menetimme pisteet ihan
omasta syystä. Ei toimittu kuten oli sovittu ja peli meni ajoittain aikamoiseksi sähläämiseksi ja äheltämiseksi,” ajatusta ja malttia peräänkuuluttava valmentaja analysoi omiaan.
Toiseen peliin AFC:tä vastaan lähdettiin melko tiukan pukuhuoneistunnon jälkeen ilmeet tuikeina. Tilastollisesti ottelusta jäi hyvin vähän kerrottavaa. Ensimmäinen erä oli selvää kapahallintaa, mutta vastustajan maalivahti pysäytti kapavyörytyksen kerran toisensa perään. Vartti kului ja tauko alkoi edelleen 0-0
lukemissa.
Ensin näytti siltä, että toinenkin erä tahkotaan ilman maaleja. Ottelun ainokaisen osuman käsikirjoitti harhautuksillaan ja ohjasi vastustajan maaliverkkoon koko päivän pirteästi pelannut Saara Pirilä. Kapanaisten vaihtopenkiltä kuului varovainen huokaus, että “tulihan se sieltä”.
Viimeiseen erään lähdettiin kutkuttavasta 1-0 johdosta. KaPa hallitsi edelleenkin peliä, mutta AFC siirtyi
erän lopussa karvaamaan ylhäältä ja sai kuudella kenttäpelaajalla luotua painetta KaPan päätyyn. Kapanaiset kestivät kuitenkin loppuun asti ja saivat ansaitusti avattua pistetilinsä niukalla voitolla.
“Pelin hallinta oli suurimman osan aikaa meillä, joten maaleja olisi ilman muuta pitänyt saada tehtyä
enemmän. Puolustus kuitenkin toimi ja oma maali saatiin pidettyä puhtaana. Kellään ei liene aihetta
henkseleiden paukutteluun, vaan nöyränä saadaan paiskia töitä pärjäämisen eteen,” Juha Peura summasi
päivän päätteeksi.
Kapanaisten päivän pistenikkarit:






Saara Pirilä
Juulia Peura
Amanda Yläkorpi
Emilia Hakanpää
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Pohitulli, 8.12.2012
KAPAN NAISET TAISTELIVAT TÄYDET PISTEET KOTITURNAUKSESTA
Lauantaisessa 8.12. Pohitullissa pelatussa naisten 2-divarin kotiturnauksessa kapanaiset olivat käytännössä selkä seinää vasten, sillä täydet pisteet näistä peleistä olivat elintärkeät sarjassa pysymisen kannalta.
Lähes identtisellä kokoonpanolla myös tyttöjen SM-sarjaa pelaava joukkue on joutunut antamaan tasoitusta muille naisjoukkueille päällekkäin osuneilla divari- ja SM-peleillä. Kuudesta pelatusta ottelusta
neljä on ollut samaan aikaan tyttöjen pelien kanssa ja tulos on ollut sen mukainen. Ennen lauantain pelejä
KaPa oli sarjataulukon viimeisenä, josta on kuitenkin tarkoitus kivuta turvaan karsinnoilta.
Päivän ensimmäinen vastustaja tuli melkein naapurista, Raumalta. Pelin alku oli kapalaisittain aika hengetöntä, vaikka panosten tiedettiin olevan kovat. SalBa aloittikin maalinteon ensimmäisen erän puolivälissä, mutta kapanaiset vastasivat siihen tasoittamalla pelin 1-1 jo reilut 20 sekunnin päästä. Tasoituksen
syöttäjänä oli Jasmin Ruusola ja viimeistelijänä toimi Carita Rautanen. Parin minuutin kuluttua KaPa
siirtyi 2-1 johtoon, kun Carita Rautanen oli jälleen heiluttelemassa salbaverkkoja tällä kertaa Anni
Nauhan avustamana.
Toisessa erässä KaPa kasvatti johtonsa jo 4-1 Essi Kutilan ja Juulia Peuran maaleilla. Veera Laitonen
antoi Juulialle syötön KaPan neljänteen maaliin.
Kolmas erä menikin SalBalle maalein 0-2, joista ensimmäinen oli ylivoimamaali. Kapanaiset eivät enää
maaleja saaneet aikaiseksi, joten pisteet kotiutettiin loppu- lukemin 4-3.
“Vaikka ottelun hallinta olikin hienoisesti meillä, oli peli kokonaisuudessaan aika vaikea. Saimme tehdä
täyden työn noiden sarjapisteiden eteen,” valmentaja Juha Peura pohti pelin päätyttyä.
Toiseksi vastustajaksi KaPa sai River Ratsit Turusta. Aikaisemmin joukkue on pelannut IKAn nimellä,
joten se oli vanha tuttavuus edellisiltä kausilta. Kapalaisten ensimmäisen pelin hengettömyys oli tiessään,
sillä nyt löytyi henkeä, potkua ja tahtoa. Tilanteet vietiin loppuun asti ja ajoittain peli olikin tosi tiukkaa
vääntämistä ja taistoa.
Pelin ensimmäisen maalin niittasi turkulaisten verkkoon kapakapteeni Juulia Peura taitavien harhautusten jälkeen. Vielä erän lopussa Roosa Laitonen löysi Essi Kutilan, joka siirsi tarkalla ylämummovedolla
KaPan jo kahden maalin johtoon. Erätauolle lähdettiin siis 0-2 kapajohdossa.
Toisen erän puolivälissä Anni Nauha teki Jasmin Ruusolan syötöstä erän ainokaisen osuman, jonka
ansiosta KaPan johto kasvoi lukemiin 0-3. Kolmannessa erässä Olivia Välimäki viimeisteli Juulia Peuran syötöstä ottelun loppulukemiksi 0-4. Tämä jäikin ottelun lopputulokseksi, sillä lopussa pöytäkirjanpitäjää työllisti lähinnä lukuisat jäähymerkinnät. Kapanaiset saivat tästäkin pelistä kaksi elintärkeää sarjapistettä, jotka eivät tulleet tälläkään kertaa mitenkään helposti.
“Lähdimme molempiin peleihin täysillä ja täysillä saimme töitä tehdäkin sarjapisteiden eteen. Vaikka
tyttöjen SM-sarjaa voidaankin pitää meidän pääsarjana, on naisten 2-divarin sarjapaikan säilyttäminen
tulevaisuuden kannalta todella tärkeää,” valmentaja kertoi päivän päätyttyä.

Saavutettujen voittojen lisäksi oli erittäin ilahduttavaa jälleen saada todeta onnistuneen tiimityön merkitys. Kiitos aktiivisten vanhempien niin puffetti kuin kaikki alkujärjestelyt sekä loppusiivoukset sujuivat
kitkattomasti. Tällä porukalla on mukava toimia

Pohitulli, 8.12.2012
KAPAN NAISET TAISTELIVAT TÄYDET PISTEET KOTITURNAUKSESTA
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Leaf-Areena Turku, 26.1.2013
KAPAN NAISILLE TÄYDET PISTET SALOSTA

KaPan naisten 2-divisioonan kausi jatkaa kulkuaan veitsen terällä ottelusta toiseen. Jokainen jaossa oleva
piste on sarjassa pysymisen kannalta elintärkeä. Kapanaiset olivat 26.1. Salossa Hanhivaaran liikuntakeskuksessa jälleen pakkovoittojen edessä.
Päivän ensimmäisessä ottelussa naiset kohtasivat Mynämäen SBS Wirmon, jolle KaPa oli hävinnyt ensimmäisessä kohtaamisessa reiluin 9-1 lukemin joutuessaan pelaamaan pienellä ja osittain “varamiehistöisellä” joukkueella pääjoukon ollessa tyttöjen SM-pelissä.

Ottelu oli hienoista kapahallintaa, joskin wirmottaret saivat luotua vaarallisia tilanteita KaPan maalin
edustalle. Ensimmäisessä erässä nähtiin yksi osuma ja se oli kapajuhlaa tutun tehokaksikon toimesta. Juulia Peura viimeisteli Sofia Leinon syötön siirtäen KaPan 1-0 johtoon. Toisessa erässä Mynämäki
pääsi tasoittamaan tilanteen 1-1, joten kolmannesta erästä muodostui ratkaiseva.

KaPa sai päätöerässä vielä helpottavat kaksi maalia, joiden käsikirjoitus sujui täsmälleen samanlaisena
kuin ensimmäisessä maalissa – Juulia Peura maalasi ja Sofia Leino tarjoili. KaPalle heltisi voitto 3-1 lukemin ja arvokkaat pisteet saatiin kotiin viemisiksi.
Tunnin tauon jälkeen vastustajaksi kentälle asteli Maarianhaminan BK NGD, jolle kapanaiset olivat hävinneet ensikohtaamisessa vajaalla joukkueella numeroin 4-1. Ottelu ei saanut kuitenkaan mitään unelmaalkua, sillä ensimmäistä erää oli pelattu reilut viisi minuuttia vastustajan siirtyessä 0-1 johtoon.
Tämäkin peli oli kokonaisuudessaan kapalaisten hallintaa, mutta viimeistely takkuili hyvistä maalintekopaikoista huolimatta. Toisessa erässä KaPa sai kuitenkin tehtyä tarvittavat maalit, joista ensimmäinen
näki päivänvalon hienon yksilötyön jälkeen Juulia Peuran toimesta. Toinen maali syntyi Essi Kutilan syöttäessä pallon Weera Wileniukselle, joka teki ottelun voittomaalin 2-1 vain 9 sekuntia ensimmäisestä maalista.
“Vaikka saimme kultaakin kalliimmat neljä pistettä, helpolla ne eivät tulleet. Meillä tuntuu tällä hetkellä
olevan taito tehdä ottelusta kuin ottelusta trilleri. Pelaajista haluan nostaa maalintekijöiden ja syöttäjien
lisäksi esille Lotta Siivosen. Hän sai nopeilla avauksilla rakennettua hyviä hyökkäyksiä vastustajan maalille,” valmentaja Juha Peura totesi päivän päätteeksi.

Leaf-Areena Turku, 9.2.2013
KAPAN NAISTEN TÄYSPOTTI TURUSTA
KaPan naiset olivat käytännössä pakkovoittojen edessä lähdettäessä Turun Leaf-Areenalle 9.2. naisten 2divisioonan kauden toiseksi viimeiseen turnaukseen. Kuten jo monesti on todettu, naiset ovat joutuneet
pelaamaan muutaman ottelun hyvin pienellä porukalla tyttöjen SM-pelien kanssa päällekkäin osuneiden
otteluiden takia. Tästä johtuen sijoitus sarjataulukossa oli vielä tuskaisen alhainen ja vaara pudotuskarsintoihin joutumisesta siinsi uhkaavana edessä.
Lauantaina sama peli jatkui. Naiset saivat pelata ainoastaan ensimmäisen ottelun normaalilla kokoonpanolla, kun toisen pelin pisteistä jäi taistelemaan puolet joukkueesta toisen puoliskon kiiruhtaessa tyttöjen SM-kotipeliin.
Ensimmäisenä vastaan asettui SBS Rupu, jolle Kapanaiset olivat hävinneet syyskauden ottelun pelattuaan silloin vajaamiehistöisellä kokoonpanolla. Rupu aloitti vahvasti ja siirtyi varsin nopeasti 0-1 johtoon.
KaPa ei tästä hieman takkuisesta alusta hämmentynyt, vaan koneen käynnistyttyä hoiti pisteet kotiin kohtuullisen varmalla 5-2 voitolla.
Toiseen otteluun puolikas Kapanaisten joukkue sai vastaansa silloisen sarjajohtajan FBC Turun. KaPa
oli joutunut taipumaan FBC:lle syyskauden kohtaamisessa varsin selkein 0-7 numeroin pelaten silloinkin
vajaalla ja varamiehistöisellä joukkueella.
Kahdella kentällisellä pelanneet Kapanaiset lähtivät kuitenkin peliin loistavalla tsempillä ja kovalla tahdolla. Peräänantamattomuus ja itsensä sata prosenttinen likoon laittaminen tuottivat tulosta – naiset tekivät tarvittavat kaksi maalia ensimmäisessä erässä. Toinen erä oli tasaisempaa taistelua ja kolmannessa
erässä naiset pelasivat järkevästi itseään säästellen laittaen pitkää palloa vastustajan päätyyn. Tärkeät pisteet saatiin tästäkin mittelöstä kotiin viemisiksi.
Lauantaina jälleen Turkuun

Naisten viimeinen turnaus käydään lauantaina 23.2. Leaf-Areenalla. Vastaansa naiset saavat Salban Raumalta ja turkulaisen River Ratsin. Vaikka Kapanaiset ovatkin tällä hetkellä sarjataulukossa neljäntenä, pitää turnauksesta saada kaksi pistettä sarjapaikan varmistamiseksi ja karsintojen välttämiseksi. KaPan naiset ovat jälleen kerran hyvin pienellä porukalla liikkeellä, koska monet ovat vielä talvilomamatkoilla. Jännitettävää riittää siis aivan loppumetreille asti.

Leaf-Areena Turku, 23.2.2013
KAPAN NAISET VARMISTIVAT SARJAPAIKAN
KaPan naisten salibandyn 2-divisioonan runkosarja saatiin päätökseen Turussa Leaf-Areenalla lauantaina
23.2. Vaikka ennen päivän otteluita Kapanaiset olivat sarjanelosia, he tarvitsivat silti kaksi pistettä sarjapaikan varmistamiseen. Päivän päätyttyä oli siis mahdollisuus päästä nousukarsintojen alkukarsintoihin
tai joutua pudotuskarsintoihin tai jotain siltä väliltä.

Ensimmäinen vastustaja oli sarjataulukon peränpitäjä
Rauman Salba. Peli alkoi kapalaisittain hieman tahmeasti ja raumalaiset siirtyivätkin vajaan viiden minuutin jälkeen 0-1 johtoon. Kapanaisetkin heräsivät mukaan peliin, kun peliä oli tahkottu kymmenisen
minuuttia, muuttaen lukemat 3-1 reilussa minuutissa. Maali-iloittelun aloitti Amanda Yläkorpi Roosa
Laitosen syötöstä. Seuraavan osuman arkkitehtejä olivat Milja Leino maalaten ja Juulia Peura syöttäen.
Kolmannesta maalista vastasivat Veera Laitonen osuen ja Weera Wilenius tarjoten.
Toisessa erässä Kapanaiset lepsuilivat päästäen raumalaiset aina tasatilanteeseen 3-3 asti, mutta päätöserässä naiset ryhdistäytyivät tehden kolme maalia. Carita Rautanen osui kaksi kertaa ja Veera Laitonen
kerran. Syöttäjinä näihin kolmeen osumaan toimivat Juulia Peura, Roosa Laitonen sekä maalinsuulta kentälle lainattu ja oivallisia otteita esittänyt Peppi Hellen.
“Saimme kaksi tarvittavaa pistettä, mutta yleisesti ottaen muuta positiivista ei esityksestämme sitten löytynytkään. Ottelun yksittäinen valopilkku oli Milja Leino, jonka syöttelypeliä ja tekemisen meininkiä oli
ilo seurata,” valmentaja Juha Peura summasi ottelun päätyttyä.

Päivän toinen vastustaja oli turkulainen River Rats. Tässä
ottelussa ei KaPalla oikeastaan ollut enää juurikaan panosta, mikä näkyikin hieman peliotteissa. Ensimmäisessä erässä Kapanaiset tekivät yhden maalin, jonka Vilma Vuola tarjoili ja Milja Leino viimeisteli.

Toisessa erässä Ratsit pääsivät tasoihin 1-1, mutta KaPa sen sijaan ei saanut upotettua palloa vastustajan
maaliin yrityksistä huolimatta. Heti kolmannen erän alussa turkulaiset siirtyivät 1-2 johtoon, mutta KaPa
latisti turkulaisriemun kuittaamalla tasoituksen jo kuuden sekunnin kuluttua. Tasoituksen juonivat Amanda Yläkorpi syöttäen ja Juulia Peura maalaten.
Ottelun pisteet menivät näin tasajakoon ja Kapanaisille varmistui paikka sarjan neljäntenä. Sarjasijoitus
merkitsee pääsyä jatkopeleihin, jotka käydään sarjaykkösen ja nelosen sekä kakkosen ja kolmosen kesken. KaPa saa lauantaina 2.3. vastaansa runkosarjan voittajan Mynämäen Wirmon. Peli osuu jälleen kerran päällekkäin tyttöjen SM-pelin kanssa, joten Kapanaiset joutuvat lähtemään Mynämäelle vajaalla kokoonpanolla.
“Saavutimme kauden päätavoitteemme eli säilytimme sarjapaikkamme. Pelaamme ensi kaudella naisten
sarjan lisäksi jälleen myös tyttöjen SM-sarjaa, joten meillä ei ole tässä vaiheessa mahdollisuuksia lähteä
tosissamme yrittämään nousua naisten ykkösdivariin,” Juha Peura kertoo päivän päätteeksi.

