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SuRa vei Jymyltä taas pisteet
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Suomussalmen Rastin mie-
het onnistuivat mainiosti eri-
tyisesti ulkopelissä ja ottivat
maanantai-i l tana Pitämän
kentällä tärkeän kotivoiton
sotkamon Jlmln Iv-joul<ku-
eesta jaksovoitoin 2-o (3-0,
7-3).

voi t to r i i t t i  p i tämään
suRan maakuntasa{an itä-
lohkossa B-lohkossa 13 pis-
teellä toisena. Joukkue on
pisteen edellä Kajaanin Pal-
lokerhoa. Sarjakärjessä on
vuo(atm vero zr plsreelE.

Peliniohtaia Mikko Heik-
kinen oli Oltyväinen jouk-
kueensa ulkopeliin.

Lukkari Samu Moilanen
pystyi normaaliin tapaan pi-
tämään tehokkaalla toimin-
nallaan jymyläiset kurissa.
Kun vielä etukentällå Petted
väisänen ja Ville Seppänen
olivat hyvållä pelipäällä,
SuRa onnistui torjumaan
nuoren, mutta teknisen Jy-
myn etenemisyrityksiä hy-
vällä prosentilla. Sitä osoittaa
myös Jymln kärkilyontipro-
sentti, jokajäi \äin 44:ään.

Tällä kertaa kotijoukkue
pystyi pelaamaan muutoin-
kin varsin täysipainoista ul-
kopeliä. Kiitosta pelinjohtaja
antoi kakkospalkinnon arvoi-
sesti pelanneelle Eetu Tolo-
sellekin hyvästä ulkopelisuo-
dtuksesta,

Kolmen pisteen Yoitosta

SARJATILANNE MAAKU NTASARJA ITÄLOHKO B

huolimatta Rastin miehille jäi
pelinjohtaja Heikkisen mie-
lestä sisäpelissä palton pa-
rannefiavaa.

- Erityisesti joukkueen toi-
minta kaarella oli normaalia
vaisumpaa ja Jlnnyn lukkari
Riku Tolonen pääsi liikaa hal-
litsemaan tilanteita, arvioi
Heikkinen.

Kotijoukkue onnistui mai-
niosti kä{en viemisessä kak-
kospesälle mutta miehen
saatteleminen oli hivenen
vaikeampaa. Kotiutustilan-
teita kuitenkin slntyi selvästi
enemmån kuin Jlrnylle.

Myös lyöntivoimaa kotiu-
tuksiin löytyi Rastin miehiltä
tarvittaessa riittåvästi.

Erityisen tärkeänä Heikki-

nen piti Petteri väisäsen en-
simmäisellä jaksolla siralta-
maa kolmospuolen vetoa,
jonka ansiosta kotijoukkueel-
le syntyi kaksijuoksua. Siitä
peli sisäpeli vapautui sopi-
vasti.

Samu Moilanen onnistui
yllättämään jälleen kerran
Jymyn ulkokentän ja kiersi
kunniajuoksun. Myös Tom-
mi Tauriainen löi kal$i juok-
sua.

Ensi lauantaina suomus-
salmen Rasti kohtaa kello 14
alkavassa koti-ottelussa Nur-
meksen sepot. Edellisessä,
heinäkuun alussa pelatussa
ottelussa vienskentällä SuRa
onnistui ottamaan Sepoilta

kaksi pistettä lukemin 0-l (4-
4,s-r8).

Mikko Heikkinen ei ollut
lainkaan tyytyväinen tuon
pelin ensimmäisen jakson
suorituksiin. Toisella jaksolla
peli lähti kulkemaan normaa-
liin tapaanjajoukkue sai ha-
kemansavoiton.

- Lauantain ottelusta on
tulossa tiukkaja meidän pi-
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tää valmistautua siihen huo-
lella, sanoi Heikkinen ja toi-
votti katsojat tervetulleeksi
kannustamaan joukkuetta
voittoon, Kannustuksen mer-
kitys on joukkueelle suuri. Se
antoi mukavasti pontta jo
maanantain ottelussa.

Kotijoukkueen palkitut:
l-palkinto Petteri Väisänen,
2-palkinto Eetu Tolonen.
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Suomussalmen Rastin miehet oftivat tärkeän kotivoiton maanantaina.


