
SM-jatkosarja oli

päättyneellä kaudella tasai

sempi kuin vuosiin: Ennen

viimeisen viikonlopun otte

luita vain Luvian sijoitus oli

varmistunut. Kaikilla muilla

joukkueilla oli ainakin teo
reettinen mahdollisuus vaih

taa sarjasijoitustaan

viimeisten pelien tulosten

avulla. Viimeiseen välierä

paikkaankin oli tyrkyllä vielä

kolme joukkuetta ennen vii

meisiä pelejä.
Anna Vanhatalo, Helsinki Ringette

Perinteinen ja ainoa ringetessä julkaistu maalivahtitilasto on torjuntaprosenttipörssi.

jatkosarjan päättyessä maalivahtien torjuntaprosenttien määräämä järjestys oli tämä:

Nimi Pelatut minuutitTorjunnatMaalitToriuntaprosentti

Vanhatalo

5563833691.41%

Ahlberg

5202964586.80%

Friman

4102624086.75%

Kangassalo

3342464385.12%

Näkki

3142073884.49%

Petäjäniemi

6473938981.54%

jussila

5594039980.28%

Heikkinen

64132410775.17%

Toinen perinteinen maalivahtiPörssi on

päästettyjen maalien keskiarvoon perus

tuva järjestys. Yllä olevasta taulukosta
voidaan laskea kunkin maalivahdin otte

lukohtainen maalikeskiarvo.

Vanhatalo 3.87

Ahlberg

5.17

Friman

5.88

Näkki

7.31

Kangassalo

7.68

Petäjäniemi

8.24

Heikkinen

10.00

jussila

10.65

Päästettyjen maalien ka.Nimi

Kolmen kärki pysyi tässäkin listassasamana,
mutta sekä Näkki että Heikkinen nostivat

sijoitustaan yhdellä pykälällä. Voiko näistä

pörsseistä oppia jotain?Tiedämmekö näiden
tulosten avulla, mikä on hyvä to~untapro

sentti tai päästettyjen maalien keskiarvo

ringetessä?

loppusa~assa?Ringetteliiton uuden tulospal
velun avulla maalivahtien otteita voidaan tar

kastella peli peliitä, ja näiden tietojen avulla

veskarit voidaan laittaa jä~estykseen useam

malla eri perusteella.Vertailussa on mukana

kaikki vähintään 240 minuuttia jatkosa~assa

pelanneet to~ujat.

Maalivahtipelillä on suuri vaikutus ottelun

lopputulokseen. Tiukkoja painepelejä pelat

taessa voiton kulmakivi löytyy hyvin usein

tolppien välistä:maalivahdit käyvätomaa kes

kinäistä kamppailuaan, jonka voittaja useim

miten johdattaa joukkueensa otteluvoittoon.

Miten maalivahdit onnistuivat ylemmässä
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Sijoitus NimiTorjuntapros. Pääst.maalit YliVoitotRyöstö-Pisteet

pisteet

pisteet90 %:n voitot

ottelut
1.

Vanhatalo8868 636

2.

Ahlberg 7748 I27

3.

Friman 6625 019

4.

Näkki 45I2 012

5.

Kangassalo540I I II

5.

HeikkinenI244 0II

7.

Petäjäniemi3303 09

8.

jussila 2I02 I6

Kävin jatkosarjan otteluiden pöytäki~at läpi

ja laskin voitto-otteluiden vastaavat luvut.
Ottelun voittaneen maalivahdin torjunta

prosentti voitto-otteluissa oli keskimäärin

88.8% ja päästettyjen maalien keskiarvo 4.5

maalia / voittopeli. Vaikka nämä luvut eivät
vielä takaa voittoa, ta~oavat ne kuitenkin

hyvät kriteerit maalivahtipelin arvioimiseen.

Tarkastellaan seuraavaksi maalivahtien

voitto tilastoa.

Nimi Voitto-ottelut

Vanhatalo

8

Ahlberg

8

Friman

5

Heikkinen

4

Petäjäniemi

3

Näkki

2

jussila

2

Kangassalo

I

Voitto-otteluun tarvitaan siis keskimäärin

88.8%:n torjuntatarkkuus. Pyöristetään luku

tasan 90:äänja jä~estetään maalivahdit yksit

täisten yli 90%:n tarkkuudella pelattujen

pelien mukaan. Silloin lista muuttuu tämän
näköiseksi.

Nimi Yli 90%:n pelit Ryöstövoitot

Vanhatalo

66

Ahlberg

4I

Heikkinen

40

Friman

20

Näkki

I0

Kangassalo

0I

jussila

0I

Petäjäniemi

00

Tässä listassaon silmiinpistävää Lapinlahden

Satu Heikkisen nousu jaetulle toiselle sijalle.

Vaikka varsinaisessa torjuntaprosenttipörs

sissä sijoitus on häntäpäässä,on jatkosar

jaan mahtunut useampi huippupeli. Näissä

peleissäLapinlahti ylsi aina pisteille ja raivasi
niiden avulla tiensä välieriin.

Taulukon oikeassa reunassa on "ryöstövoit

tojen" määrä. Ryöstövoitossa voittajajoukkue
on hävinnyt laukaukset kohti maalia, mutta

on maalivahdin huippupelin ansiosta pystynyt

ryöstämään pisteet itselleen. Helsinki voitti
Vanhatalon ollessa pelivuorossa kahdeksan

ottelua. Näistä peleistä joukkue hävisi peräti
kuusi kertaa laukaukset kohti maalia, mutta

pystyi silti riistämään täyden pistepotin.

Ringettelehden maalivahti-ranking

Maalivahteja voidaan arvioida monien kri
teerien avulla ja näkökulmasta riippuen

veskareiden keskinäinenjärjestyssaattaamuut

tua paljonkin. Yhdistelläänpä edellä esiteltyjä
arviointi perusteita ja tehdään leikkimielinen

"kauden paras maalivahti" -ranking. Järjestys
lasketaan siten, että maalivahdit laitetaan

Heidi Ahlberg, Espoon Kiekkoseura

paremmuusjä~estykseen sekäto~untapro

senttien että päästettyjen maalien kes
kiarvon mukaan. Kummassakin tilastossa

ensimmäiseksi sijoittunut maalivahti saa 8

pistettä (vertailussa mukana olevien maa

livahtien määrä), toinen 7 pistettä, kolmas

6 pistettä jne.Tämän lisäksi maalivahti saa

jokaisesta voitto-ottelustaan, jokaisesta yli
90%:n tarkkuudella pelaamastaanottelusta,

jokaisesta ryöstövoitostaan sekäjokaisesta
nollapelistään yhden pisteen kustakin. Näin

saadun pistemäärän perusteella maalivahdit

laitetaan jä~estykseen ja historian ensim

mäinen Ringettelehden maalivahti-ranking
on valmis! Kauden 2007-08 SM-jatkosar

jassa maalivahtien jä~estys on tämä:

Teksti; Kim Forsberg

KuvotJouniValkeeniemi I Pakkalan Mediatalo

Carita Friman, Luvian Kiekko -82
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