PerPo oli paperia Loimun tulessa,
keskiviikkona kotona kaatuu Sun Volley?

Voittoja. Loimun henkinen kantti nosti Loimun välieriin SunVolleyta vastaan.
Seitsemännessä puolivälierässä kaatui PerPo hirmuisen taistelun jälkeen 3–2
Rovaniemellä.Loimu pelasi kirjaimellisesti hypnoosissa neljä viimeistä lentopallon
puolivälierää PerPoa vastaan. Rovaniemen pojilla ei ollut mitään saumoja aueta
ryppyisestä paperipallosta ehyeksi joukkueeksi Loimun kiehuvan tulen edessä.
Torstaina Rovaniemellä Loimu jatkoi hyviä otteitaan, vaikka välillä olikin vaikeuksissa.
PerPolla oli jälleen molemmat ykköskuusikon keskipelaajat, Henri Tuomi ja Antti Ylitalo
pelissä mukana, mutta sekään ei saanut Loimun voittoputkea katkeamaan, vaan
raisiolaiset rypistivät upeasti viidennen erän päätöspallot itselleen.
– Rolle (Ronald Jimenez) paukutti hienosti ratkaisupallot torjunnan yli vastustajan
kenttään. Hienoa oli se, että kaikki pelaajat kantoivat vuorollaan vastuuta joukkueessa, Kai
Stenius myhäili makean voiton jälkeen Rovaniemen mökistä tavoitettuna.
Välierät jatkuvat Loimun osalta jo lauantaina runkosarjan voittajaa SunVolleyta vastaan,
joten vastustajat sen kun kovenevat. Sunnuntaiksi joukkueet matkaavat Raisioon
jatkamaan taistelujaan finaaliin pääsystä.
Loimu jäi majailemaan Rovaniemelle ja keräämään voimia SunVolley kamppailuun. Vielä
myöhään torstaina ei ollut tietoa, siirtyvätkö pelaajat Ouluun tänään vai vasta lauantaina.
– Tällä hurmoksella voisimme vaikka juosta Ouluun, Stenius naureskeli voiton huumassa.

– SunVolleyn pelejä puramme perjantaipäivän, tähän mennessä emme ole hukanneet
siihen vastustajaan ajatustakaan.
Tiistaina jo selvä 3–0 kotivoitto PerPosta Kerttulan yleisöaallon keskellä antoi osviittaa
PerPon lopullisesta kaatumisesta eräpisteiden ollessa 25-23, 25-17,25-19. Loimun
valmentaja Kai Stenius on oivaltanut ottaa kovat käyttöön, tai oikeammin henkiset aseet.
– Meillä on vähän ulkopuolista apua henkisissä asioissa, vihjaili huiman hienot
nostoprosentit jälleen kerran kuitannut libero Henri Rajala voiton jälkeen.
Stenius kertoi lehdistötilaisuudessa, että pitää varmaan pyytää lisäoppia Mika
Kuusistolta, joka on luotsannut poikia keskittymään peliin pallo kerrallaan viimeisten
välierien aikana.
Neljä viimeistä välierää Loimu on pelannut kuin hurmiossa, nosto- ja tehoprosentit ovat
olleet paljon parempia kuin runkosarjassa. Pelaajat näyttävät keskittyneiltä suorituksiin,
muutaman virheen ei anneta enää häiritä ja romahduttaa koko peliä.
– Ei meitä sentään hypnotisoitu ole, Rajala totesi henkisen dopingin vakavuudesta.
Ottelun sinetti tuli oikeastaan jo ensimmäisen erän lopulla, kun Loimu nousi
tappioasemasta upeaan erävoittoon.
Stenius vaihtoi Jani Puputin syöttöruutuun, joka takoikin tulosta kiitettävästi.
– Kylmiltään kun syöttämään astelee, sitä ajattelee vain, että syöttö menisi ruutuun. Tuuria
siinä oli mukana, että onnistuin tänään, vähätteli Puputti suoritustaan pelin jälkeen.
Tuurista tuskin oli kysymys, mies teki saman tempun toisen erän loppuun, ja PerPo oli
lyöty lyttyyn niiden omilla aseillaan.

