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Istumalentopallon naisten maajoukkue liiteli heinäkuun lopulla merten ylitse Brittein saarille 

pelaamaan harjoitusotteluita brittinaisten joukkuetta vastaan. Kansainvälinen harjoitusleiri 

sattui hyvään saumaan ennen Moskovan suurempaa turnausta sekä tietenkin myös ennen 

Puolan EM-kisoja. Osa joukkueesta saapui Englantiin jo torstaina toivossa, että ehtisi nähdä 

edes pienen osasen Lontoota ja sen nähtävyyksiä.  

Toinen puolisko joukkueesta lensi paikan päälle vasta perjantaina ja sillä välin turistijoukkio 

tutustui pelipaikkanakin toimineeseen kaupunkiin, Canterburyyn, joka sijaitsee n. 1,5 tunnin 

ajomatkan päässä pääkaupungista. Mukana matkassa olivat Laura Haaranen, Annukka 

Jäätteenmäki, Kielo Korkalainen, Raisa Möller, Petra Pakarinen, Hanna-Maria Sariluoto, Helvi 

Seppänen, Helena Skogström sekä valmentajana Eeva-Liisa Hildén.  

Majoituimme Kentin yliopiston Canterburyn kampuksella opiskelija-asunnoissa. Pelit pelattiin 

vähän matkan päässä sijaitsevan saman kampuksen urheilukeskuksessa. Edelliseen Kentin 

visiittiin verrattuna (mm. pelipaikan pukuhuoneet puuttuivat kokonaan) tilat olivat todella 

hulppeat ja upeat, eikä majoituksessakaan ollut valittamista. Kiitosta saivat myös 

englantilaisten yleinen ystävällisyys ja huomaavaisuus, joita osa joukkueesta suunnitteli 

vievänsä myös kotisuomeen tuliaisiksi. Kaiken kaikkiaan järjestelyt toimivat todella hyvin, 

suominaisista pidettiin huolta ja ruokittiinkin aina pelien välillä.  

Brittinaisten pelikuntoa päästiin testaamaan ensimmäisen kerran perjantai-iltana pelatussa 

ottelussa. Selvisi, että joukkueeseen oli tullut muutamia uusia pelaajia, joista osa oli 

aloittanut pelaamisen vasta muutamia kuukausia aiemmin. Vastapainoksi uusille pelaajille 

osa vanhoista pelaajista oli lopettanut pelaamisen ja siirtynyt uusille teille. Pakka oli siis 

vähän sekaisin, ja se näkyi myös pelaamisessa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelasimme englantilaisia vastaan viimeksi Unkarin turnauksessa kesällä 2012. Silloin joukkue 

oli valmistautumassa Lontoon Paralympialaisiin ja oli huomattavasti vahvemmassa kunnossa, 

sillä pelaajat harjoittelivat silloin ”ammattilaisina” eli saivat myös palkkaa harjoittelusta ja 

pelaamisesta. Nyt tuosta Suomenkin rökittäneestä, itseluottamusta uhkuneesta joukkueesta 

oli enää rippeet jäljellä ja perjantain pelin voitimmekin selkein numeroin 3-0. Lauantaina 

pelattiin kaksi peliä, joista ensimmäinen meni tiukaksi: brittinaiset johtivat yhdessä vaiheessa 

1-2, mutta Suomen naiset tsemppasivat tasoihin ja lopulta myös voittoon erin 3-2. Päivän 

toinen ottelu päättyi jälleen selkeästi Suomen hyväksi 3-0. Sunnuntain ottelussa 

englantilaiset vaikuttivat jo väsyneiltä ja ehkä hivenen lannistuneilta. Suomi veikin ottelun 

jälleen kerran erin 3-0.  

Onnistumisia Suomen puolella olivat erityisesti monien pelaajien pitkät syöttöputket 

(harjoittelu on tuottanut tulosta!) sekä hyvä yhteishenki ja kannustus, joita pidettiin yllä koko 

turnauksen ajan. Parannettavaa löytyy vielä esimerkiksi aloitussyötön nostamisessa. 

Alkukankeudestakin olisi hyvä päästä eroon, sillä vastajoukkueen 8 pisteen johtoasema heti 

alkuun ei monien joukkueiden kanssa tiedä hyvää, vaikka tällä kertaa niistä selvittiinkin.  

Tästä on hyvä jatkaa kohti Moskovaa, jossa vastassa saattaa olla todella kovia istismaita (USA, 

Kiina??) sekä tietenkin kohti vuoden kohokohtaa: Puolan EM-kisoja.  
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