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Kolmas kotiutuskisa toi ratkaisun
Suomussal-
men Rastitai-
pui lopulta KPK:
lle maakun-

.tasarjassa.

Juhani Mustonen
Suomussalmi

>Pesäpallon maakuntasar-
jan tyvipäähän juuttuneet
Suomussalmen Rasti ja
Kajaanin Pallokerho pela-
sivat pitkään ja hartaasti
ennen kuin voittaja selvisi.
Pitämän kentällä tiistai-il-
tana käyty ottelu kesti kol-
misen tuntia ja vaati kol-
mannenkin
kotiutuslyöntikilpailun.
Rasti jäi lopulta tappiolle
1-2 (5-4,5-6, 1-1, 2-2,2-2,
2-3).

Vettä tuli koko ottelun
ajan, mutta ei niin rankasti
kuin jossain muualla, jo-
ten koitosta ei tarvinnut
keskeyttää. Ottelun kul-
kua haittasi loppuvai-
heissa myös illan hämärty-
minen, mutta peli saatiin
joka tapauksessa pela-
tuksi.

Sarjajumbo KPK pystyi
nyt huomattavasti pir-
teämpään esitykseen kuin
joukkueiden aikaisem-
missa kohtaamisissa tällä
kaudella. Rastilta olivat
poissa vakioyhdeksiköstä
Antti Holappa ja Tommi

Tauriainen. Vastuuta kan-
toivat nyt myös ne pelaa-
jat, jotka ovat saaneet tällä
kaudella vähemmän peli-
aikaa.

Ensimmäinen jakso oli
heti alkuun tiukka. Rasti
tuli neljännen vuoroparin
tasoittavaan sisdvuoroon
2-4 -tappiolla. Samu Moi-
lanen löi Rastin tasoihin
kotiuttamalla fanne

Kemppaisen ja sen jäl-
keen Tuomas funtusen.
Näytti siltä, että jakso
päättyy tasalukemiin,
mutta kauden aikaan niu-
kasti peliaikaa saanut
Mikko Heikkinen jokeri-
lyöjänä onnistui lyömään
ratkaisevan juoksun. Näin
oli yksi piste turvattu.

Rasti hallitsi toista jak-
soa aivan loppuhetkille
saakka. Kun KPK tuli vii-

meisen vuoroparin tasoit-
tavaan sisävuoroon, se oli
neljän juoksun takaa-ajo-
asemassa lukemissa 1-5.
Lasse Vilmi Iöi ensi ka-
vennusjuoksun ja sen jäl-
keen Mikko Hakkarainen
purki ajolähtöä ja ku-
mautti läpi. Pajatso tyh-
jeni, Hakkarainen kiersi
itse kunnarin.

Näin oli peli tasan 1-1,
ja jouduttiin supervuo-

roon. Rastin ainoan juok-
sun löi Ville Vainio.

Kun KPK onnistui myös
kerran, jouduttiin kotiu-
tuslyöntikilpailuun, jota
käytiin ensin viidellä pa-
rilla ja sen jälkeen kaksi
kertaa kolmen parin voi-
min. Aki Martikainen ko-
tiutti fanne Kemppaisen ja
foni Tauriainen Ville
Seppäsen ensimmäisessä
kotiutuslyöntikisassa.

Ratkaisua ei vielä saatu.
Toisella kertaa Samu Moi-
lanen löi kotiin Tuomas
funtusen ja Aki Martikai-
nen Petteri Väisäsen.

KPK tasoitti jälleen, ja
kolmannessa kotiutuski-
sassa Rastilta onnistuivat
samat parit kuin edellisel-
läkin kerralla, mutta KPK:
Ita kotiutti sataproientti-
sesti. Näin otteluvoitto
meni Kajaaniin.

Rastilta palkittiin sekä
ulko- että sisäpelissä jäl-
leen onnistunut lukkari
Samu Moilanen ykköspal-
kinnolla. Kakkospalkin-
non pokkasi siepparina
näyttäviä kiinniottoja teh-
nyt Ville Seppänen.

Rastin lyödyt/tuodut:
Petteri Väisänen 0 / 2, Yille
Seppänen 7/2, Aki Marti-
kainen 1/1., Sarnu Moila-
nen4/2, fanne Kemppai-
nen 0 / 7, Tuomas funtunen
0/1, Henri Heikkinen

1/0, Toni Heikkinen 2/0,
Ville Vainio 1/0, Eetu To-
lonen 0/1, Mikko Heikki-
nen 1/0, foni Tauriainen
0/7.

Rastin kapteeni Aki Mar-
tikainen sanoi, ettei yh-
tään peräkkäistä peliä ole
päästy pelaamaan samalla
kokoonpanolla. Pelipaik-
koja ei ole pystytty vakiin-
nuttamaan.

- Hienokseltaan oli tä-
mäkin ottelu meidän hal-
linnassa. Kaveri teki rat-
kaisevat juoksut
vastustamattomilla läpi-
lyönneillä, hän totesi.

Rasti ei ole pitkään ai-
kaan pelannut kotiutus-
lyöntikisoja, mikä näkyi
siinäkin, että ensimmäi-
sessä kotiutuskilpailussa
unohtui kärkietenijä Pet-
teri Väisänen kokonaan
pois kokoonpanosta.

- Siinä näkyi, ettei ole
pelinj ohtajaa, Martikainen
sanoi.

Hän arvioi kuitenkin pe-
lin sujuneen melko muka-
vissa merkeissä tällä kau-
della. On otettu pisteitä
melkein kaikilta joukku-
eilta.

Martikainen olisi halun-
nut, että olisi pelattu täysi
sarja eikä jaettua kolmin-
kertaista sarjaa. Hyvä
puoli oli toki se, että mat-
kat lyhenivät.

Rastin Henri Heikkinen näpäyttää, ja KPK:N lukkari Lasse Vilmi on valmiina säntäämään
pallon perään.


