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KUVASSA PETRA OJARANTA
PROFIILI
Nimi: Petra Ojaranta
Ikä: 30 v.

Kotipaikkakunta: Raisio
Ammatti: Kulta- ja kelloliikkeen myyjä
Nykyinen seura: Raision Nuorisokiekko (RNK), Raisio
Pelipaikka: hyökkääjä
Ringetteura: aloitti 8‐vuotiaana, nyt pelikausia takana jo 22.
Edustetut seurat:
1985–1994 Turun Ringette
1994‐1996 VG‐62 Naantali
1996‐1999 Turun Ringette
1999‐2000 EKS Espoo
2000‐2001 Turun Ringette
2001‐2002 Edmonton Ringette Club / Kanada
2002‐2005 Turun Ringette
2005‐
RNK Raisio
Maajoukkue‐edustukset:
1994 MM‐kilpailut Minnesota, USA. Pelasi ensimmäisen MM‐turnauksen ollessaan 16‐vuotias.
1996 MM‐kilpailut Tukholma, Ruotsi
1998 Euro Tour‐kiertue, jossa vastakkain Suomi ja Kanada
2000 MM‐kilpailut Espoo/Lahti, Suomi
2002 MM‐kilpailut Edmonton, Kanada
2004 MM‐kilpailut Tukholma, Ruotsi
Parhaat saavutukset ringeten parissa:
3 MM‐kultaa (ainoana Suomessa), 2 MM‐hopeaa
3 SM‐hopeaa, 1 SM‐pronssi, All Star‐kentällinen vuosina 2001 sekä 2003
Kanadan mestaruussarjan hopea
Vahvuudet pelaajana:
kokemus, monipuolisuus (paikka kuin paikka luonnistuu maalivahdin tonttia lukuun ottamatta), luistelu

TARINA
Petra Ojarantaa voi hyvällä syyllä kutsua kaiken ringetessä nähneeksi, kokeneeksi ja saavuttaneeksi
pelaajaksi. Hän on ollut ainoana suomalaisena kantamassa kotiin kaikkia Suomen ringeten MM‐
kultamitaleja, pelannut pitkän uran SM‐sarjassa sekä käynyt tutustumassa myös lajin syntymaan Kanadan
kaukaloihin. Jotakin Petrasta ja hänen määrätietoisuudestaan sekä taitavuudestaan kertoo myös se, että hän
on kaikkien aikojen pistetilastossa sijalla 4. kaikkiaan 1093 tehdyllä tehopisteellä SM‐sarjassa –tällä hetkellä.
SM‐kulta vielä palkintokaapista vielä toistaiseksi uupuu, tosin sisko Piritta Ojaranta on sellaisen tuonut
perheeseen vuonna 2006.
On vaikeata pistää riviin parhaita hetkiä, joita ringeten parissa 22 vuoden aikana ehtii kokea.
Petralta udeltaessa parhaiksi muistoiksi nousevat kaikki MM‐kisat, niin kulta‐ kuin hopeamitaliinkin
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päättyneet. Kokemusrikkaaksi vuodeksi hän mainitsee myös unohtumattoman kauden Kanadassa,
Edmonton Ringette Clubin riveissä sikäläisen maajoukkueen huippujen kanssa.
8‐vuotiaana, suunnilleen kaukalon laidan korkuisena, alkoi Petran ringetteharrastus Kupittaan ulkojäällä
Turun Ringeten riveissä. Isä oli houkutellut katsomaan ringetteä kaukalon laidalle ja pian pitikin jo saada
omat hokkarit, jotta pääsi mukaan harjoittelemaan ja pelaamaan. Juniorivuosinaan Petra muistaa olleensa
räväkkä ja temperamenttinen pelaaja sekä periksiantamaton taistelija, joka inhosi häviämistä. Nykyäänkin
Petran peliä seuraava löytää hänestä nuo samat piirteet; hän antaa edelleen kaikkensa joukkueen voiton
puolesta.
Paljon on toki myös muuttunut vuosien varrella. Loistavasta junioripelaajasta on kasvanut loistava SM‐tason
urheilija kovan työn ja määrätietoisen tavoitteidenasettelun kautta. Monissa eri seuroissa erilaisten
joukkuetoverien kanssa pelaaminen on kehittänyt pelisilmää ja yhteispeliä, toistetut ja taas toistetut luistelu‐
ja tekniikkaharjoitukset ovat hioneet kenttätyöskentelystä sulavan ja räväkän – nuorempien
ringetteharrastajien mielestä kadehdittavan luontevan ja tehokkaan. Maajoukkue‐edustukset ovat tuoneet
taitoa sietää painetta ja kykyä tasaisen suorituksen tekemiseen myös tiukoissa tilanteissa. Pelivuosi
Kanadassa maan huippujen ketjukaverina kasvatti paljon niin pelillisesti kuin henkisesti.
Ringeten SM‐sarjassa pelaamista voisi kutsua puoliammattimaiseksi toiminnaksi, ainakin jos miettii
ringetelle uhrattavia viikkotunteja ja harjoituskertoja. SM‐joukkue harjoittelee n. 4‐5 kertaa viikossa, minkä
päälle laitetaan punttisalit, juoksulenkit, pelit, turnaukset sekä maajoukkuepelaajilla leirit ja kilpailut. Paljon
ringette on myös Petran mukaan antanut, joten mistään ei ole tarvinnut luopua vastentahtoisesti. Ringeten
parista on löytynyt runsaasti hyviä ystäviä, on oppinut urheilijalle ominaisiin terveellisiin elämäntapoihin
sekä kaupanpäällisinä saanut positiivisen elämänasenteen. Positiivista asennetta alati hymyilevältä Petralta
tuntuukin riittävän täyttämään koko jäähallin käytävän.
Maajoukkueessa pelaaminen on varmasti jokaisen pelaajan unelma. Maajoukkueessa jokaisen pelaajan
henkilökohtainen korkea taitotaso korostaa myös kanssapelaajien parhaita puolia. Yhteispelistä kysyttäessä
Petra painottaa, että maajoukkueessa jokainen on jo loistava yksilö, joten vaaditaan vain pientä hienosäätöä
ja ketjukaverien pelin lukemista, jotta paletti toimii. Loppu onkin sitten vain pelaamiselle antautumista ja
taitojen laittamista käytäntöön.
Mutta kuinka 3 MM‐kultaa voittanut urheilija näkee tulevaisuutensa? Tähtäin on vuoden 2007
maajoukkueessa ja marraskuussa 2007 pelattavissa MM‐kilpailuissa Kanadan Ottawassa, jonne mieli palaa
taas mukaan. Petra toteaa nöyrästi, että töitä on kuitenkin tehtävä seuraavat puolitoista vuotta. Maajoukkue‐
edustus ei ole hänelle itsestäänselvyys vaan ansaittu paikka. Ja sitten kun joskus on aika lopettaa oma
peliura, on Petra suunnitellut pysyvänsä lajin parissa valmentajan roolissa.
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