NAISTEN MAAJOUKKUEEN MATKA UNKARIIN
19.-23.7.2012
Istumalentopallon naisten maajoukkue sai kutsun osallistua kolmen maan
turnaukseen 20-22.7.2012 Budapestissa ja Györissä yhdessä Unkarin ja
Englannin joukkueen kanssa. Aikaisemmin joukkueemme ohjelmassa oli ko.
aikaan turnaus Ranskassa, mutta hankalien kulkuyhteyksien takia siitä
luovuttiin. Valitettavasti ihan kaikkia maajoukkueen pelaajia ei saatu Unkariin
matkaan, mutta toisaalta se antoi muille (uusille) pelaajille mahdollisuuden
pelata enemmän.
OSALLISTUJAT:
Timo Väre, Helena Skoqström, Laura Haaranen, Raisa Möller, Maria Viitala,
Satu Tiilikainen, Hanna-Maria Sariluoto ja Petra Pakarinen.
Matka toteutettiin Finnairin lennolla ja perillä majoituttiin hotelliin. Unkarin
liiton väki huolehti joukkueen kuljetuksista ja muista tarpeista erinomaisella
tavalla. Perjantaina 20.7 pelattiin Budapestissa harjoituspelit pienessä salissa n
35 asteen lämmössä ja lauantaina matkustimme aamulla klo 07.00 Györin
kaupunkiin n. 150 km Budapestista.
Györissä pelasimme aamulla normaalit pelit Unkaria ja Englantia vastaan ja
pienen tauon jälkeen vielä uusinnat paras kolmesta systeemillä. Takaisin
Budapestiin palasimme n klo 23.00. Sunnuntaina pelasimme vielä
aamupäivällä uuden kierroksen ja pelit päättyivät n klo 13.00 ja siinä kohtaan
suomen joukkue oli jo melko väsynyt, mutta kaikki saivat varmasti riittävästi
peliaikaa ja kansainvälistä kokemusta.
Unkari on myös jatkossa kiinnostunut yhteistyöstä ja järjestää mahdollisesti
keväällä 2013 vastaavanlaisen turnauksen ja pyrkii myös saapumaan
Pajulahteen tammikuussa 2013.
VASTUSTAJIEN JOUKKUEET:
ENGLANTI on panostanut rajusti naisten joukkueeseen saatuaan vahvistuksen
Paralympialaisiin osallistumisesta. Joukkueessa oli 11 pelaajaa ja mukana oli 34 n. 190 cm pelaajaa ja pelaajien keski-ikä on melko nuori. Joukkue oli
pelannut turnauksia mm venäjää vastaan ja viettänyt viimeiset 3 viikkoa
leireillen yhdessä. Joukkueen pelaajat ovat kisoihin saakka ”ammattilaisia”, eli
he saavat palkan harjoittelusta ja pelaamisesta.
Panostus oli selvästi tuottanut tulosta ja pelaajien henkilökohtainen taitotaso ja
joukkuepelaaminen oli kehittynyt valtavasti viimeisen puolen vuoden aikana.
Erityisesti joukkueen syöttöpeli oli todella vaikuttavaa, mutta myös ajoittain
riskialtista.
Jos joukkue vain säilyy kasassa kisojen jälkeen, niin sillä on hyvä tulevaisuus
jatkossa.

UNKARILLA on edessään uusi alku, eli toiminta alkoi vasta viime vuonna
uudelleen. Liitto kuitenkin haluaa panostaa lajiin ja nykyinen joukkue on
sekoitus vanhoja pelaajia (kokeneita) ja aivan uusia nuoria pelaajia. Joukkueen
minimivammaiset olivat myös melko hyviä. Alkupelit perjantaina olivat
joukkueelle tosi vaikeita, mutta turnauksen edetessä joukkue paransi otteitaan
huomattavasti ja Unkari voittikin meidät viimeisessä harjoitusottelussa
sunnuntaina.
OTTELUTULOKSET:
Perjantaina (harjoitusottelut)
Fin – Hun 2 - 0
GB – Fin
2-0
Hun – GB 0 - 2
Lauantaina (viralliset maaottelut)
Fin – Hun
Fin – GB
Hun – GB
Fin – GB
Hun – GB
Fin – Hun

3
0
0
1
0
2

-

0
3
3
2
2
1

Sunnuntaina (harjoitusottelut)
Fin – GB
Hun – GB
Hun – Fin

1-2
0-2
2-1

PÄÄTELMÄT MATKASTA / PELEISTÄ
Matka oli kokonaisuutena onnistunut ja Unkari selvisi järjestelyistä hienosti.
Aikataulut olivat tosi tiukat ja pelejä paljon – mutta sitähän sieltä haettiin.
Turnauksen ajankohta palveli parhaiten tietenkin Englantia, joka kolmen viikon
viimeistelyleirin päätteeksi pääsi testaamaan oman kuntonsa peleissä, ja
jatkamaan valmistautumista omiin kisoihinsa.
Meille turnaus oli hyvä ”piriste” tämän vuoden ohjelmaan, koska ohjelmassa ei
ole tänä vuonna mitään virallisia kisoja ja luultavasti Paralympialaisten jälkeen
ovat kansainväliset turnaukset vähissä. Olimme liikkeellä varsin nuorella/
pienellä ja suhteellisen kokemattomalla joukkueella ja se näkyi ajoittain pelissä,
ja myös turnauksen tiukka otteluohjelma kuormitti meitä lopussa aiheuttaen
ns. ”helppoja virheitä”.
Kokonaisuutena pystyimme kuitenkin hyvin pelaamaan mm Englantia vastaan,
ja vaikka tiukat erät hävittiinkin niukasti, niin kun huomioidaan joukkueiden
erilainen tilanne (toinen viimeistelee huippukuntoaan kokonaisvaltaisen
leirityksen jälkeen ja me yritämme pitää pallotuntumaa kesän ajan), niin tulos
oli kohtalainen.

Toki olisimme kaivanneet meidän normaalin aloituskuusikon pelaajia
(Annukkaa, Kirsiä, Annea ja Marjaa) - ja luulen että lopputulokset olisivat
saattaneet muuttua jos ko. pelaajat olisivat olleet mukana. Toisaalta nyt saivat
uudet pelaajat hyvän tilaisuuden kokeilla taitojaan kansainvälisissä peleissä.
Pelit vahvistivat edelleen käsitystä aloitussyötön merkityksestä naisten
lentopallossa ja varsinkin englannin joukkueen pitkien pelaajien syötöt
ratkaisivat monta erää/ottelua. Eli omaa aloitus-syöttöä, ja myös vastaanottoa
täytyy edelleen kehittää. Toki myös tekniikkapuolella täytyy töitä tehdä lisää.
Joukkueen puolustustaktiikka toimi ajoittain hyvin, mutta aina joskus oma
liikkuminen unohtui. Henkilökohtaisen tekniikan lisäksi myös pelaajien
puolustusasentoihin eri pelitilanteissa pitää jatkossa kiinnittää enemmän
huomiota.
Maajoukkueen ohjelma jatkuu Lappeenrannan Beach turnauksessa 28.-29.7. ja
sitten harjoitus-leirillä Anttolassa 25-26.8. Syyskuun lopussa (29.9.) pelataan
Suomen Cup ja jatkoksi vielä leiri Pajulahdessa (30.9). Loppuvuonna
kokoonnumme noin kerran kuukaudessa leirille ja ensimmäisenä tavoitteena
on olla hyvässä pelikunnossa Pajulahden kisoissa tammikuussa 2013.
Terveisin Timo Väre

