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URHEILU

RIIKA. Suomi sai tänä keväänä
yhden maailmanmestaruuden
nuorison suosimassa joukkue-
lajissa. Jääkiekossa meni mön-
kään, mutta naisten salibandy-
maajoukkue ei pettänyt odo-
tuksia.

Suomi otti sunnuntaina toi-
sen peräkkäisen mestaruutensa
naisten MM-kisoissa. Vastassa
oli rakas rajanaapuri Ruotsi.
Lajin synnyinmaa jäi Suomen
kyydissä tylysti nollille, vaikka
Ruotsi lähti loppuotteluun
hienoisena ennakkosuosikkina.

Suomi pelasi koko ottelun
taistelijan asenteella eikä kun-
nioittanut Ruotsin kuvioita vä-
hääkään. Ruotsi taas oli odo-
tettua pehmeämpi eikä sen pe-
laajien taidoista ollut apua.

Ruotsalaisten syötöt olivat
läpi ottelun tarkkoja, pallo kul-
ki lavasta lapaan kuin opetus-
videossa, mutta Suomen puo-
lustus oli tiukka ja maalipaik-
kojen luominen Ruotsille han-
kalaa.

Avauserässä Ruotsi painoi
aavistuksen enemmän päälle,
mutta tuloksetta. Erän lopussa
pallo pyöri Suomen maalilla

vimmatusti, mutta ei pomppi-
nut Ruotsille eikä mennyt
Suomen maaliin.

Ensimmäistä maalia saatiin
odottaa toisen erän puoliväliin.
Silloin Ruotsi pääsi pelaamaan
ylivoimalla. Kuvio oli hienosti
hiottu, mutta siinä oli yksi pa-
ha puute: Suomen Satu Schil-

cher riisti pallon, purjehti
Ruotsin maalille ja sijoitti ala-
kulmaan ruotsalaisten seura-
tessa temppua hölmistyneinä.
Eihän tässä näin pitänyt käydä,
loisti jokaisen ruotsalaisen kas-
voilta.

Ruotsi ei päässyt ottelussa
ylärimaa lähemmäksi maalia.
Ruotsalaisten taitoja ei käy
kiistäminen, mutta kaksin-
kamppailuissa he olivat usein
pehmeitä eivätkä hyökkäykset

päässeet millään käyntiin Suo-
men puristuksessa.

Lopullinen niitti tuli, kun
päätöserää oli pelattu viitisen
minuuttia. Tamperelaisessa
Classicissa pelaavat Katriina
Saarinen ja Petra Mäntynen
juonivat liigapeleistä ja nyt
myös maajoukkueesta tutun
kuvion: Saarinen vei pallon
keskeltä maalille ja Mäntynen
viimeisteli.

Ruotsalaisten vimmattu
yrittäminen ei auttanut. Oh-
jaukset menivät hyvistäkin
paikoista ohi, ja Mia Pöntinen
pelasi Suomen maalissa jälleen
hienon ottelun. Pöntinen pal-
kittiin ansaitusti Suomen par-
haana pelaajana. Ruotsi on vii-
meksi jäänyt Suomea vastaan
nollille kaksi vuotta sitten.

Suomen päävalmentajaksi
kesken kisojen tullut Jari Oksa-
nen luonnehti peliä parhaaksi
otteluksi, jonka hän on kos-
kaan nähnyt. ”Pelaajat pelasivat
juuri niin kuin heidän pitikin.
Ruotsilla ei ollut mitään mah-
dollisuutta meidän puolustus-
tamme vastaan”, Oksanen sa-
noi.

Ylivoimaisesti Suomen
joukkueen värikkäin pelaaja oli
koko kisojen ajan hyökkääjä
Jonna Kettunen. Hänet lähetet-
tiin välillä kotiin, ja siitä synty-
nyt jupakka johti päävalmenta-
ja Kai Ahlstedtin potkuihin.
Ahlstedt lähti, Kettunen palasi
ja pelasi hienon turnauksen.
Pistepörssissä hän oli paras

Jonna Kettunen vauhditti
Suomen naiset MM-kultaan

salibandy

Potkut saanutta valmentajaa
Kai Ahlstedtia ei unohdettu humussa

Suomi–Ruotsi 2–0

Leena Lavonius
helsingin sanomat

suomalainen.
Finaalissa Kettunen pääsi en-

si erässä läpiajoon, joita hänel-
tä nähtiin turnauksessa monta.
Vauhti oli hurja, ja läpiajo
päättyi Kettusen törmäykseen
maaliin. Hän jäi pitelemään jal-
kaansa ja vietiin lopulta paa-
reilla kentältä.

Kettunen oli loukannut rei-
tensä vappuna leirillä. Vanha
vamma uusiutui kesken juok-
sun, ja lopun ottelusta Kettu-
nen joutui katsomaan penkiltä.

”En ole kyllä koskaan näh-
nyt Suomen pelaavan tuolla ta-
valla”, Kettunen huokaili otte-
lun jälkeen kultamitali kaulas-
saan.

Kai Ahlstedtia ei kultahuu-
massa unohdettu. Toiseksi val-
mentajaksi kesken kisoja nimi-
tetty salibandyliiton puheen-
johtaja Risto Kauppinen lupasi
oman mitalinsa Ahlstedtille,
jos tämä ottaa sen vastaan.
Ahlstedt valmensi maajouk-
kuetta kaksi vuotta.

Salibandyliiton hallitus päät-
ti Riiassa, että valmennusjoh-
don vaihdokseen johtaneet rii-
dat selvitetään ja jatkotoimista
päätetään kisojen jälkeen.

MM-kisojen pronssiottelus-
sa Norja kukisti tahtomaaleilla
Sveitsin 4–3.

Suomen MM-joukkue palaa
Suomeen tänään. Salibandy on
vielä sen verran pieni laji, että
matka taittuu bussilla ja laival-
la. Helsingin Länsisatamaan
joukkue saapuu iltayhdeksältä.

Jonna Kettunen (kesk.) oli finaalin alussa vaikeasti ruotsalaisten pidettävissä. Kamppailun vanhetessa tehokas suomalaishyökkääjä joutui kuitenkin sivuun reisivamman takia.

elmars rudzitis / epa

DENVER. Colorado Avalanche
näpäytti lauantaina epäilijöi-
tään, jotka olivat sitä mieltä,
ettei länsilohkon voittaja olisi
jääkiekon NHL:n loppuottelu-
paikan arvoinen. Samalla finaa-
liavauksessa kärsi täystyrmäyk-
sen ennakkosuosikki New Jer-
sey Devils, jonka Colorado
murskasi kotonaan vakuutta-
vasti 5–0 (1–0, 2–0, 2–0).

NHL-mestaruus ratkeaa
neljällä voitolla. Joukkueet is-
kevät yhteen seuraavan kerran
toistamiseen Denverissä tiistai-
iltana Yhdysvaltain aikaa.

Avausfinaalin valtias oli
maailman parhaan jääkiekkoili-
jan manttelia kantava Colora-
don keskushyökkääjä Joe Sakic,
joka viimeisteli kaksi maalia ja

syötti yhden.
Sakicin ensimmäisessä erässä

terävästä vastahyökkäyksestä
ampuma 1–0 jäi ottelun voitto-
maaliksi. New Jerseystä oli il-
mat pihalla viimeistään toisen
erän Chris Druryn 2–0- ja Sa-
kicin 3–0-osumien jälkeen.

Druryn 2–0-maalin toisena
syöttäjänä kunnostautui Colo-
radon suomalaishyökkääjä Vil-
le Nieminen.

”Olin aika vapaana toisella
puolella, kun kiekko tuli rän-
nistä. Pysäytin kiekon ja näin,
että Scott Stevens oli tulossa
kohti. Heitin kulmaan Hino-
telle, tämä jatkoi kovan syötön
Drurylle, joka pisti vähän me-
tallia väliin”, Nieminen kom-
mentoi 2–0-osuman syntyä.

Suomalaiselle kertyi peliai-
kaa 11.20. Syöttöpisteen lisäksi
hän sai tililleen kolme laukaus-
ta maalia kohti.

Nieminen ei halunnut ko-

rostaa itseään, vaan jakoi kii-
tosta koko hyökkäysketjulle.

”Vierellä pelaavan Hinoten
kanssa mennään aina lujaa.
Hän ei ota kontrollipillereitä,
vaan menee joka paikkaan ja
raivaa tilaa. Se nostaa pelifiilin-
kiä, kun mennään maalin eteen
ja saadaan häslinkiä aikaiseksi.”

”Tänään kaikki onnistui, ket-
ju pelasi hyvin. Tästä on hyvä
rakentaa”, suomalainen uskoi.

Vaikka Nieminen tunnusti
etukäteen jännittäneensä en-
simmäistä NHL:n loppuotte-
luaan, ei hermostuneisuudesta
näkynyt jäällä merkkiäkään.

Nieminen pääsi jo toisessa
vaihdossaan hyvään laukaisu-
paikkaan. Puolustaja Colin
White pelasti tilanteen New
Jerseylle kaatamalla suomalai-
sen ja hankkimalla kiinnipitä-
misestä kahden minuutin jää-
hyn.

Nieminen on 17:n pudotus-
pelin saldollaan 3+5 jouk-
kueensa kahdeksanneksi te-
hokkain pelaaja. Hän pitää
vahvuutena koko Coloradon
ryhmän venymistä.

Joe Sakic Coloradon
voiton takuumies

jääkiekkoilu

Myös Ville Nieminen avasi
Stanley-cupin sarjan väkevästi

Colorado–New Jersey 5–0
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Joe Sakic oli illan tehomies, kun New Jersey kukistui Stanley-cupin ensimmäisessä finaalissa.

Voitot 1–0

Nieminen 9:s suomalainen NHL-finaaleissa

E Jääkiekon NHL-finaaleissa
voitokkaasti aloittanut Colo-
radon Ville Nieminen on
kautta aikojen yhdeksäs suo-
malainen, joka pääsee tavoit-
telemaan loppuottelusarjassa
himoittua Stanley-cupia.
E NHL-mestaruutta ovat fi-
naalien päätteeksi juhlineet
suomalaisista Jari Kurri vii-
desti (Edmonton, 1984–85,

1987–1988 ja 1990) ja sa-
moin viisi kertaa Esa Tikka-
nen (Edmonton, 1985, 1987–
1988, 1990, New York Ran-
gers, 1994). Reijo Ruotsalai-
nen voitti Stanley cupin Ed-
montonissa 1987 ja 1990 se-
kä Jere Lehtinen Dallasissa
1999.
E Häviöön ovat joutuneet
tyytymään Matti Hagman

tietokulma

(Boston, 1977), Ilkka Sinisalo
(Philadelphia 1985, 1987), Jyr-
ki Lumme (Vancouver, 1994)
ja Janne Niinimaa (Philadelp-
hia, 1997).
E Kurri on NHL-finaaleissa
pelanneiden suomalaisten
keskinäisessä pistepörssissä
omaa luokkaansa. Kurri sai
aikoinaan 36 ottelussa tehot
15+24.

Tamperelaistrio
ratkaisi voiton
helsingin sanomat

RIIKA. Maailmanmestaruuden
varmisti Suomelle kotimaan
liigapeleistä tuttu kaksikko.
Katriina Saarinen ja Petra Män-
tynen toteuttivat finaalissa pa-
tenttikuvion, jota he ovat hie-
roneet kaudella tamperelaises-
sa Classicissa. Seura sijoittui
SM-liigassa kakkoseksi.

Myös Suomen ensimmäisen
maalin tekijä Satu Schilcher
pelaa samassa seurassa. Saari-
nen, Mäntynen ja Schilcher
ovat kaikki vahvoja hyökkääjiä,
jotka tekevät maaleja tahdolla.
Mäntynen oli SM-liigan piste-
pörssin paras.

Tahto ratkaisi loppuottelun
Mäntysen mukaan alusta al-
kaen. ”Menimme kaksinkamp-

pailuihin selvästi röyhkeäm-
min ja voitimme ne usein. Yk-
sinkertaisesti me tahdoimme
voittoa enemmän”, Mäntynen,
21, selitti.

MM-turnaus oli kaikille kol-
melle tamperelaiselle ensim-
mäinen. Mäntysen osalta en-
simmäiset pelit menivät aika
vaisusti, mutta välierässä Sveit-
siä vastaan hän teki kaksi maa-
lia. Alussa hän sanoi jännittä-
neensä, ja riita pelaajien ja val-
mentajan kesken ei helpotta-
nut.

”Nyt meillä oli aivan usko-
maton joukkuehenki. Kaikki
pelasivat suorastaan yliluon-
nollisen hyvin. Joka pallosta
taisteltiin eikä Ruotsilla ollut
mahdollisuuksia.” 


