	
  

Lauantai 29.12.2012 – Milla Laakso, Riikka Sjögren ja Katariina Kurikko
Hyvin nukutun yön jäljiltä - joskin erääseen huoneeseen eksyi tuntematon henkilö
keskellä yötä -ja innokkaana ensimmäiseen pelipäivään joukkue suuntasi
happihyppelylle aamun alkajaisiksi. Reippailun jälkeen oli aamupala, johon
iloksemme kuului myös puuroa. Puuron voimalla ja urheilevina nuorukaisina
suuntasimme lähimarkettiin jalan, jonka tarjonta kattoi kaiken aina
proteiinipatukoista rantavaatteisiin.
Koulubussi saapui noutamaan Suomen joukkueen hotellilta kohti ensimmäistä
ottelua. Myös vastustaja hyppäsi keltaiseen linja-autoon, ja matka kohti
jäähallia alkoi. Jännittyneet pelaajat valmistautuivat tulevaan koitokseen USAn
mosaiikkijoukkuetta vastaan palaveeraamalla ja lämmittelemällä. Ottelu alkoi
Maamme laulun sekä Kanadan kansallislaulu Oh Canadan tahdeilla, jonka
aikana niin pelaajien kuin toimihenkilöidenkin iholla kiiri kylmiä väreitä.
Turnauksen ensimmäisen vaihdon kunniaksi joukkueen Susanna Tapani avasi
Suomen maalihanat ja ottelu alkoi lennokkaasti. Joukkueemme tehokkaat
maalintekijät viimeistelivät yhteensä 13 maalia, ja maalivahti Ilona Nurmi
pelasi ansiokkaasti nollapelin. Suomen joukkueen arvoikkaammaksi pelaajaksi
valittiin Susanna Tapani. Lopputulokseen tyytyväinen joukkue jatkoi pelin
jälkeen keskittymistä seuraavaan koitokseen Canada Eastiä vastaan.
Maukkaan pasta bolognesen jälkeen oli aika rauhoittua hetkeksi ja aloittaa
valmistautuminen illan myöhäisotteluun. Suomen joukkue koki shokkialun,
kun Kanada rankaisi jo ensimmäisessä vaihdossa ja rengas lipui maaliin.
Ensimmäisen erän lopussa sinivalkoiset saivat tilanteen tasoitettua. Toisessa
erässä ei maaleja nähty ja erätauolle lähdettiin jännittävässä tasatilanteessa.
Joukkueen yllätti Kanadan kova pelityyli ja ajoittain kyseenalaiset otteet
kentällä. Kolmas ja neljäs erä olivat tiukkaa kamppailua. Vaahterapaidat
ottivat johtoaseman itselleen kolmannessa erässä ja Suomi pääsi tasoittamaan
40 sekuntia ennen loppusummeria Tapanin tarkalla rystyvedolla ja kamppailu
päättyi tasan 2-2 lukemiin. Upeisiin torjuntoihin venynyt maalivahti Maria
Perkkola sai pelin jälkeen hänelle kiistatta kuuluvan arvokkaimman pelaajan
palkinnon Suomen osalta.
Tunnelma hallissa oli mieletön kahden kärkijoukkueen kohdatessa. Etenkin
Kanadan kannatusjoukot kunnostautuivat pelifiiliksen luomisessa, ja kuului
katsomosta välillä muutama Suomi huutokin. Läpi koko ottelun jatkunut
huutomyrsky oli suurimalle osalle joukkueemme pelaajista uusi kokemus ja

	
  

nostatti taistelutahtoa entisestään. Väsyneenä joukkue palasi takaisin hotellille
ja suuntasi välittömästi iltapalalle. Ilmapiiri alkoi olla hieman levotonta niin
pelaajien kuin johtotiiminkin keskuudessa. Päävalmentaja Jouni ”Butter”
Levanderin mysteerisistä naurunpurkauksista ei meinannut tulla loppua ja
pelaajienkin iltaa valaisi Otavan kirkas tähtikuvio Pohjantähden säestyksellä.
Ensimmäinen pelipäivä takana ja kolme pistettä kasassa. Jännitys on jo
korkattu ja latautuminen seuraavan päivän peliin Kanada Westin joukkuetta
vastaan alkoi. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin tuleviin koitoksiin ja uusiin
onnistumisiin!

	
  

