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HURRAA, HURRAA, HURRAA SAMI !
Seuraava artikkeli on Sami Porkka Fan Clubin julkaisusta vuodelta 1995,
jolloin ”Sami Fever” riehui pahimmillaan. Useissa otteluissa aurinkokatsomon ylimmäisillä lehtereillä kannusti monikymmenpäinen nuorten
miesten joukko Sami-paidoissaan ja -lippalakeissaan. Pojat tanssivat
Spede Pasasen tarttuvaa Heinähanko Twistiä ja kannustivat idoliaan
parempiin suorituksiin. Yksi videokamera zoomasi pelkästään puolustuksen oikean puolen endin edesottamuksia.
Sami Porkka edusti suomalaista jenkkifudispelaajaa parhaimmillaan ja
rajuimmillaan. Hän ylitti monta rimaa ja pelasikin kovimmalla tasolla,
jolle härmäläiset ovat yltäneet. Samin hurja maine - on and off the field on useimmiten tuttua tarinaa kärpäsen kehittymisestä härkäseksi. Klubin
puheenjohtajan Holger Jensen selvittää mitä-missä-milloin ilmiössä oli
kysymys.
Meitä on tällä hetkellä pieni äänekäs joukko, mutta sen tiedän hyvä ystävä, että
yhteisömme laajenee tuhansiksi ellei jopa miljooniksi Samin ystäviksi. Sami on
nykyhetken supersankari. Hän on ainutlaatuinen pelaaja & ihminen - käsite, joka
saa pikkupojat katsomaan ylöspäin ja tytöt pyörimään nilkkasukissaan.
Sukunimi viittaa hiihtourheiluun, mutta parhaimmat saavutukset sitten kansakoulun löytyvät siannahkapuolelta. Ei teurastamosta eikä nahkateollisuudesta
vaan amerikkalaisen jalkapallon jalosta urheilumuodosta. Esittelemme janan
Samin elämästä muutamin rivein.
Keskushenkilömme aloitti lajin serkkunsa kanssa varhaisina teinivuosinaan.
Velodromilla käytyjen kamppailujen innoittamina he tekivät täytetystä
villasukasta pallon. Jo silloin Sami haaveili suuremmista kentistä. Haaveethan
pitävät ihmisen käynnissä kohti yhä ankarempia ponnistuksia. 13-vuotias
keltanokka opetteli heittämään palloa ahkerasti ja norkoili kentillä aistit
valppaina.
Koti sijaitsi Itä-Helsingissä ja luonnollinen ensijoukkue oli kovapintainen East City Giants. Sami pelaili ensin IIjoukkueen pelinrakentajana ja heitti pitkälle valkoinen kypärä päässään. Peliaika jäi vähiin jenkki-QB:n varjossa,
mutta lahjakkaaksi tituleerattu Suomen Toivo sai hetkensä. Debyytti Vaahteraliigassa tapahtui 20.7. 1985 16vuotiaana Oulua vastaan. Sami muisteli heittäneensä ottelussa neljä syötönkatkoa ja saaneensa aivotärähdyksen.
Seuraava askel oli Munkkiniemen suuntaan. Coltsissa pelipaikka vaihtui sisemmäksi laitahyökkääjäksi. Nuori vihainen
mies palautteli palloja ja blokkaili itseään parikymmentä kiloa painavempia norsuja puhtaalla spiriitillä. Jo
ensimmäisessä ottelussa Rangersia vastaan Sami teki maalin. Palloahne laituri sijoittui runkosarjan kuudenneksi
kiinniottajatilastossa. Niin hän lähti hymyillen heinäkuussa USA:han vaihto-oppilaaksi Salem, Oregoniin.
Salem Aleikum! Vuosi vierähti mukavasti seurustellen ja pelaten tight endiä ja strong safetyä. Painonnosto tuli vahvasti
mukaan kuvaan. Ottelussa Crescent Valley High Schoolia vastaan Sami teki ensimmäisen maalinsa ja napsi 7 syöttöä
pelinrakentaja Grant Trenbeathin heitoista. Sprague Olympians oli tyytyväinen suomalaisen esityksiin. Paikallisessa
sanomalehdessä Sami luonnehti: ”I have good hands, I`ve been concentrating on moves after I catch the ball.”
Sami keskittyi palattuaan loppukaudesta 1987 Suomeen ja Coltsiin pelkästään puolustamiseen. Olihan hänet valittu
high school joukkueensa Vuoden Iskijäksi. Ulomman tukimiehen tontti veikin sankarimme EM-kisoihin syksyllä -87
Leppävaaraan, jossa saldoksi tuli pronssia. Yleisö taputti käsiään ja Sami tutustui muihin mukaviin tukimiehiin ympäri
Suomea. Töölön Yhteiskoulu käytiin loppuun ja tähtäin siirtyi ulkomaille - jenkkien yliopistosarjoihin.
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1988-89 kaudet Mr. Porkka oli jälleen Giantsin riveissä ja pelasi raivolla puolustusorientoituneessa yksikössään
tukimiestä. Kohtalokas SM-finaali jäi kokematta, sillä Coltsin coachien Swearingen ja McCulloughin kanssa oli sovittu
Samin siirtymisestä Etelä-Kaliforniaan. Junior College Saddlebackin joukkue Gauchos valmisti pelaajia isompiin
yliopistoihin. Sami otti osaa päivän polttaviin poliittisiin keskusteluihin kertomalla, että Suomella on hyvät suhteet
Neuvostoliittoon ja heitä (ryssiä) ei pelätä. Finn native pelasi tukimiehen paikalla ja sai riittävästi peliaikaa Mission
Viejon lämpimällä nurmella.
Vuosi Saddlebackissä poiki kiinnostuksen yliopistovärväreissä. Loppusuoralla oli Portland State ja Northern
Colorado. Keskushyökkääjä John Burns Saddlebackistä värvättiin Coloradoon ja hän suositteli Samille hyppäämistä
samaan bussiin. Greeley tarjosi täyden stipendin ja korkeatasoisen opiskelun. University of Northern Colorado oli
Samin unelmien täyttymys. Maittavat kurinalaiset vuodet Bearsin riveissä 1990-1994 saivat hänet parrasvaloihin; TVotteluita, haastatteluja lehtiin, innokkaiden kannattajien taputuksia selkään ... tähtiä kentällä ja silmissä. Kolme vuotta
aloituskokoonpanossa pelipaikkoina ulommainen tukimies ja endi. Aktiivinen pelaaja sai muutoinkin nimensä lehtiin
kuten Greeley Tribune kirjoitti: The Bears noted for practise scuffels, weren`t without a pair on Saturday, both
involving defensive lineman Sami Porkka. The first scuffle was between Porkka and offensive lineman Brett Harvey.
Porkka then took on runningback Chance Davis
1993 Sami Antero kiinnostui serkkunsa välityksellä
pelaamisesta Suomessa. Seuraksi toistamiseen tuli
Colts, joka oli siirtynyt merenlahden toiselle puolelle
Espooseen. Ensimmäisessä ottelussaan Turkua vastaan
Sami ei muistanut kuinka Suomessa pelataan ja ainoa
vaihde olikin full speed. Pitkäikäisimmät fanit
muistavat Samin loikat yli jalkoihin blokkaavan keskushyökkääjän suoraan Mike Hortonin selkään. Numero 11 oli jälleen kaupungissa!
Seuraavana vuonna Sami vakiinnutti varauksettoman
suosionsa pääkaupunkiseudun joukkueissa siirtymällä
Roostersiin kukoksi tunkiolle. Kansainväliset ottelukontaktit Euroliigassa ja hyvä ystävä linjan toisessa
päässä Casey Morelock innostivat Samia tasokkaaseen jenkkifudistyöskentelyyn. Sillä tiellä hän on
vieläkin ja kannattajat kiljuvat kurkku suorana hänelle: ”Sami - sä oot jumala!”

.

Elokuussa 1995 Pallokentän Ylälehterillä
Holger Jensen
Puheenjohtaja
Sami Porkka Fan Club

SAM I PORKAN PELAAJAURA
- 1984-85 East City Giantsl& ll,pelinrakentaja
- 1986-87 Munkka Colts,sisempilaitahyökkääjä,tukimies
- 1988-89 East City Giants,tukimies
- 1989-90 Saddleback College,MissionViejo,California,tukimies
- 1991-94 Northern Colorado University,Greeley,linjapuolustaja
- 1993 Espoo Colts,linjapuolustaja
- 1994-96 Roosters,linjapuolustaja,keskushyökkääjä
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