Naisten maajoukkueen matka Moskovaan 23-25.11.2012

Istumalentopallon naisten maajoukkue pääsi näkemään ja kokemaan pienen palasen suurta ja
mahtavaa itänaapuriamme Venäjää Moskovassa pelatun järjestyksessään toisen Izmailovo Open
Cupin merkeissä. Suomen maajoukkueen ja Venäjän joukkueiden lisäksi paikalle olivat saapuneet
joukkueet myös Latviasta ja Japanista. Suomen joukkueesta matkalle osallistuivat valmentaja Timo
Väre, Laura Haaranen, Annukka Jäätteenmäki, Raisa Möller, Helena Skogström, Petra Pakarinen,
Hanna-Maria Sariluoto, Kielo Korkalainen ja Helvi Seppänen.
”Väreen enkeleiden” matka starttasi perjantaina 23.11. ja jännitystä oli tarjolla jo heti alkajaisiksi:
lentokone teki yhtäkkiä jyrkän nousun ylöspäin juuri ennen laskeutumista Moskovan lentokentälle.
Koneella ei ollutkaan ilmeisesti tilaa laskeutua kiitoradalle. Tästä selvittiin onneksi lyhyellä
kunniakierroksella, ja kone pääsi lopulta laskeutumaan turvallisesti maankamaralle. Matka jatkui
bussilla hitaasti mutta varmasti kohti pelipaikkaa: noin 20 kilometrin matkaan kului pari tuntia
päiväruuhkien takia. Suurkaupungin liikenne herättikin useaan otteeseen kummastusta joukkueen
keskuudessa, mutta ruuhkista huolimatta kuljetusjärjestelyt oli hoidettu ihan kiitettävästi.
Perjantai-iltapäivä lähti Suomen osalta käyntiin ottelulla Venäjän Yegorievsk joukkuetta vastaan.
Hieman iäkkäämmistä pelaajista pääosin koostunut joukkue joutui suomettarien höykytettäväksi ja
kaatuikin erin 0-3. Välillä sorruimme pelaamaan samankaltaista yhden kosketuksen peliä kuin
vastapuolellakin, mutta muutoin ottelu oli pelillisesti oikein hyvä meidän osaltamme ja
joukkuehenkikin oli kunnossa alkulämmittelyn laulutuokion ja kovan tsemppaamisen ansiosta.
Herätimme tällä positiivisella meiningillä mukavasti huomiota niin kanssakilpailijoiden kuin
tiedotusvälineidenkin keskuudessa: Kielo pääsi ihan televisiokameran eteen kertomaan
tuntemuksiaan ja syitä tähän hurjaan energisyyteen.
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Seuraavana vastassa oli Lontoon Paralympialaisissakin pelannut Japanin joukkue. Odotimme
mielenkiinnolla tätä ottelua, sillä heitä vastaan emme olleetkaan ennen pelanneet. Japanin joukkue
liikkui hyvin, siitä pitäisi meidänkin ottaa mallia, mutta heiltä puuttui tarvittavaa iskuvoimaa, joten
Suomi vei tämänkin ottelun erin 3-0. Pelillisesti tämä oli meidän paras ottelumme: syöttöjen
nostamisessa ei ollut ongelmia, saimme hyviä hyökkäyksiä aikaan ja onnistumiset nostattivat
itseluottamusta.

Kaikkiaan perjantain peleistä jäi joukkueelle erittäin hyvä maku suuhun ja jäimme odottamaan innolla
lauantain pelejä. Illan päätteeksi suuntasimme bussilla kohti hotellia, joka sijatsi noin tunnin
ajomatkan päässä pelihallista. Majoituksen sijainti herätti hilpeyttä ja kummastusta joukkueessa emme ihan odottaneet, että yöpyisimme niin kaukaisessa ja syrjäisessä Itä-Moskovan kolkassa. No,
pääasia kuitenkin, että oli katto pään päällä.
Perjantain ottelutulokset:
Japani - Yegorievsk
Latvia - Team Moscow
Suomi - Yegorievsk
Latvia - CSP Izmailovo
Suomi - Japani
Team Moscow - CSP Izmailovo

3-0 (25-3, 25-4, 25-5)
3-0 (25-19, 25-20, 25-19)
3-0 (25-8, 25-11, 25-16)
0-3 (17-25, 19-25, 20-25)
3-0 (25-20, 25-18, 25-16)
0-3 (11-25, 25-27, 15-25)

Lauantaiaamu alkoi turnauksen virallisilla avajaisilla, joissa kuultiin puheita (harmi kyllä
ymmärrettävyys vähän kärsi, sillä kaikki puheet pidettiin venäjäksi) ja nähtiin vauhdikas tanssiesitys.
Juhlallisuuksien jälkeen oli jälleen aika siirtyä pelikentille ja ensimmäisenä Suomea vastassa oli Latvia.
Japanin joukkueen pienikokoisesta mutta vikkelästä joukkueesta ei näkynyt enää jälkeäkään: Latvian
naisten pituus kiinnitti ensimmäisenä huomion, sillä monien pituus hipoi kahta metriä. Massiivista
torjuntaa oli siis odotettavissa, eikä siltä kyllä vältytty. Tiukat erät päättyivät lopulta Latvian 3-0
voittoon Suomen kirimisestä huolimatta. Pelaaminen tuntui lähtevän kunnolla käyntiin meidän
puolellamme vasta silloin, kun vastapuoli oli jo pisteen päässä eräpallosta.
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Kaksi seuraavaa ottelua Team Moscowia ja CSP Izmailovoa vastaan menivät suurinpiirtein samalla
kaavalla. Aloistussyötön vastaanotto tuotti ongelmia, liikkuminen ei ollut ihan niin vauhdikasta kuin
olisi pitänyt ja hyökkäyksiin olisi pitänyt saada vielä enemmän aggressiivisuutta. Tulevilla leireillä
näiden treenaamiseen panostetaan luultavasti enemmän ja lisäksi treenataan aloistussyöttöä. Näissä
peleissä liian moni syöttö päätyi torjuntaan tai verkkoon. Onneksi sentään kannustuspuoli oli
kunnossa, vaikkei se toki voittoihin riittänytkään. Vastapuolella erityisesti CSP Izmailovon pelaaminen
oli oikein tasokasta ja Team Moscowin nuoremmat pelaajat olivat kehittyneet paljon.
Lauantain pelit eivät siis menneet Suomen osalta aivan suunnitelmien mukaan, mutta jos jotain
positiivistakin, niin aina on onneksi mahdollisuus kehittyä! Lauantai-illan päätteeksi saimme vielä aimo
annoksen kulttuuria - yhteensä 5 tuntia kestäneen kiertoajelun merkeissä. Vähempikin olisi ehkä
riittänyt ja tästä oltiin joukkueen kesken todella yksimielisiä. Hotellille saavuimme lopulta 11 maissa
illalla ja kävimme samantien unten maille.
Lauantain ottelutulokset:
CSP Izmailovo - Japani
Yegoryevsk - Team Moscow
Yegoryevsk - CSP Izmailovo
Latvia - Suomi
Japani - Latvia
Suomi - Team Moscow
Yegoryevsk - Latvia
Suomi - CSP Izmailovo

3-1 (22-25, 25-10, 25-19, 25-10)
0-3 (8-25, 12-25, 12-25)
0-3 (7-25, 13-25, 15-25)
3-0 (25-23,25-15, 25-23)
1-3 (18-25, 26-24, 20-25, 22-25)
0-3 (11-25, 18-25, 20-25)
0-3 (12-25, 12-25, 13-25)
0-3 (16-25, 14-25, 14-25)
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Sunnuntaina pelattiin sijoitusottelut ja Suomen naiset pääsivät taistelemaan pronssista Team
Moscowin kanssa. Lauantaiset katastrofit päätettiin jättää unholaan ja sen sijaan päätettiin keskittyä
nykyhetkeen ja kovaan tsemppaamiseen. Tsemppi ei vieläkään riittänyt voittoon: Team Moscow vei
ottelun erin 3-0 ja jäimme näin ollen neljänsiksi. Suomineitojen hymy ei kuitenkaan hyytynyt edes
tappion myötä varsinkaan, kun joukkomme uusin tulokas Helvi Seppänen palkittiin turnauksen
parhaana torjujana. Ottelun jälkeen jäimme katsomaan jännittävää finaalia, jossa vastakkain
taistelivat CSP Izmailovo ja Latvia. Venäjän joukkue voitti Latvian lopulta erin 3-1. Kisat päättyivät
juhlallisiin puheisiin, palkintojen jakoon ja kameroiden edessä paistatteluun.
Lopulliset tulokset:
1. CSP Izmailovo
2. Latvia
3. Team Moscow
4. Suomi
5. Japani
6. Yegoryevsk
Kaiken kaikkiaan Moskovan turnaus oli oikein hyvä kansainvälinen kokemus koko joukkueelle ja
olemme ilomielin menossa kisaamaan seuraavanakin vuonna. Ja kuten Timo sanoi, paljon on
potentiaalia vielä käyttämättä, joten luvassa on ahkeraa treeniä, jotta joukkue olisi vieläkin
paremmassa iskussa tammikuun Pajulahti Gamesissa.
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