
HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

ILMIÖ

28 Urheilusanomat 51 · 2013

SUDEN
HETKI

Yhteisistä
iloista ja suruista.
Suurista voitoista ja
katkerista tappioista.
Kovasta kurista ja
ansaituista vapauksista.
Sinivalkoisesta sydämestä.
Niistä on vuoden suomalainen
urheilujoukkue tehty.Henrik
Dettmann, TeemuRannikko,
Petteri Koponen,Kimmo
Muurinen jaHannoMöttölä
kertovat omin sanoin
Susijengin tarinan.
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HannoMöttölä
onkantanutmaa-

joukkuetta leveillä
harteillaanpitkään.

Venäjä-ottelun jatko-
ajalla uponneen
kolmenpisteen

heiton jälkeen jokai-
nennäki,mitä Susi-

jengiMöttölälle
merkitsee.



HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA30 Urheilusanomat 51 · 2013

ILMIÖ

SUSIEN JONOON
EI PÄÄSE AASEJA

A
lkuvuonna 2004 tapasim-
me koripalloliiton toimin-
nanjohtajan Pekka Litma-
sen kanssa Berliinissä.
Valmensin SaksassaMit-
teldeutscheria, ja Litma-
nen pyysi minuamaajouk-
kueen päävalmentajaksi.
Suostumukselleni oli seu-
raavat ehdot: 1) Toiminta
tehdään urheilun ja urhei-
lijan ehdoilla sekä kilpai-

lukykyisin resurssein. 2) Parhaat pelaajat
pitää saada sitoutettua mukaan. Tarvittiin
myös oikeansuuntaisia lupauksia toimin-
nan tavoitteellisuuden osalta. Oli saatava
pelaajat luottamaan siihen, että organisaa-
tio tekee kaikkensa heidänmenestymis-
mahdollisuuksiensa eteen

Pienessä maassa ei kannata alkaa ra-
kentaa eikä haaveilla mistään, jos jäädään
harjoittelussa ja resursseissa jälkeen isois-
ta eivätkä parhaat pelaajat ole mukana.
Litmanen oivalsi, että muutos tarvitaan.
Tämän jälkeen kävin keskustelut Hannon
(Möttölä) ja Teemun (Rannikko) kanssa,
ja he sitoutuivat olemaanmukana.

Suomen koripallo ui silloin syvällä.
Suomi oli Euroopan rankingissa 33. ja
uskottavuus oli erittäin huono. Aloitimme
B-sarjasta eli karsimme pääsystä EM-ki-
sojen varsinaiseen karsintaan. 2004 kar-
sintojen alkulohkossamme olivat Makedo-
nia ja Georgia ( joilla oli kolme NBA-pelaa-
jaa) sekä Luxemburg. Arpaonni ei ollut
kovin suosiollinen, sillä vain voittaja nousi
A-sarjaan. Makedonia arvottiin lohkoom-
me viimeisestä korista. Heitä oli rankais-
tu, sillä he olivat peluuttaneet juniori-
kisoissa yli-ikäistä pelaajaa. Emme pääs-
seet lohkosta eteenpäin, koska emme
pelanneet kovin hyvin.

Syksyllä 2005 liiton uusi toiminnan-
johtajaMarkku Salmikivi kysyi, olenko
valmis muuttamaan Suomeen ja ottamaan
huippukoripallon kokonaisuuden vastuul-
leni. Siihen asti maajoukkuevalmennus oli
ollut oto-hommaa. Ensimmäiseksi piti
vetää ruksit ehdotetulle huippukoripallo-
johtajan tittelille. Totesin, että olen pää-
valmentaja, jonka vastuulle kuuluu urhei-
lussa valmennuksen ja koulutuksen johta-
minen. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä.

Joku sanoo, että sen jälkeen kaikki on
muuttunut. Vastaväitteeni on, että mikään
ei ole muuttunut, olemme vain palautta-
neet kaiken entiselleen. Olemme yrittä-

neet soveltaa entisiä oppeja nykyhetkeen;
ei ole ollut tarvetta keksiä pyörää uudel-
leen.

Seuraavat karsinnat huipentuivat
Romania-peliin syksyllä 2007. Romania
vei kaksiosaisen jatkokarsinnan ensim-
mäisen ottelun Transilvaniaan TarguMu-
resiin, jonnemenee lentoja vain kahdesti
viikossa. Sinne pääsimmemelko järkeväs-
ti, mutta ottelun jälkeen sinne olisi pitä-
nyt jäädä pariksi päiväksi. Liitto valitteli,
että vuokrakoneeseen ei ole varaa. Hanno
otti silloinkin todella ison roolin. Hänen
johdollaan kundit rupesivat keräämään
keskuudestaan rahaa charter-lentoon,
jolloin liiton johto taipui ymmärtämään
tilanteen vakavuuden.

Romaniassa olimme jo 16 pistettä hävi-
öllä. Teemu kyllästyi ja nakkasi kolman-
nella jaksolla kolme kolmosta sisään lähes
peräkkäin, ja hävisimme vain seitsemällä
pinnalla. Ilman Teemun vastuunottoa
huonosti olisi käynyt. Kotiottelu oli ihan
unelmapeli: voitimme 50 pisteellä (111–
61). Se oli ensimmäinen kerta, kun Susi-
jengin kollektiivinen energia tuotti odo-
tettua parempaa tulosta.

Palatessani maajoukkueeseen halusin
ensiksi varmistaa Hannon ja Teemunmu-
kanaolon. Joukkueen sydämen pitää koos-
tua ihmisistä, joilla arvot ja moraali ovat
kunnossa. Sanonta kertoo, että jos jonon
ensimmäisenä on leijona, myös viimeise-
nä on leijona. Ja jos ensimmäisenä on aasi,
mikä on viimeisenä? Silloin valittiin jonon

ensimmäiset sudet. Paljon taktiikoita tär-
keämpää on, keitä jonossa seisoo.

KARSIMME EM-kisapaikasta 2008–09.
Pääsimme kesän 2009 jatkokarsintaan
Ranskaa ja Italiaa vastaan. Hävisimme
Rankassa, ja seuraavassa Italia-kotipelissä
Teemu heitti viimeisellä minuutilla kaksi
kolmosta ohi, toisen ihan viime sekunneil-
la. Hävisimme kahdella pisteellä. Viikkoa
myöhemmin Teemun viime sekuntien
kolmonen sinetöi kotivoiton Ranskasta
(77–73). Sitten voitimme Italian vierais-
sa ensimmäisen kerran 44 vuoteen.
Ranska hävisi sinä kesänä (2009) kaksi
peliä: meille ja EM-kisojen puolivälie-
rässä. Näistä yksittäisistä voitoista syn-
tyi usko siitä, että voimme joskus menes-

tyä isojen leikeissä.
Kesän 2010 karsinnassa

vuoden 2011 EM-kisoihin
Liettuaanmeillä oli neljä
avausviisikon pelaajaa louk-
kaantuneena. Voitimme
kahdeksassa ottelussa vain
Israelin kotona, ilman ko-
ko aloitusviisikkoa. Nii-
den karsintojen jälkeen
eräät liiton hallituksessa

kyselivät, kuinka kauan
päävalmentajaa pitää katsoa.
Kaikkien asiantuntemus ei

»JOUKKUEEN
SYDÄMEN
PITÄÄ KOOSTUA
IHMISISTÄ,
JOILLA ARVOT
JAMORAALI
OVAT KUNNOSSA.»

Susilauman
johtaja. Henrik
Dettmannille
pelaajienmoraali
on tärkeämpi asia
kuinpelitaktiikka.

HENRIKDETTMANN:
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VUODEN JOUKKUE

riittänyt huomaamaan, että pienenmaan
onmahdotonta menestyä parhaita vas-
taan, jos itsellä eivät ole parhaat pelaajat
mukana.

IstanbulinMM-kisojen aikana 2010
Fiba Europe päätti laajentaa Liettuan
EM-kisat 24 joukkueen turnaukseksi. Sen
päätöksen ajankohta oli meille onnenpot-
ku.

Kesän 2011 jatkokarsinnan avausotte-
lussa Unkarissa »Junnu» (Gerald Lee Jr.)
nosti voittokorin viimeisellä sekunnilla
Koposen Petterin syötöstä. Samalla reis-
sulla apuvalmentajani Lassi Tuovi sai
»Puke-kasteen». Nuori apuvalmentaja
erehtyi pelin jälkeen tutustumaan toimin-
nanjohtajamme Vesa »Puke»Walldénin
kanssa paikalliseen tiivistettyyn hedelmä-
juomaan. Aamulla Lassi yritti tulla bussil-
le ihan pokkana. Ei mennyt sekuntia kau-
empaa, kun kaikilla oli hauskaa. Siinä oli
siis erilaisia merkittäviä tapahtumia, jois-
sa uusi sukupolvi otti vastuuta: Koposen
syöttö, Leen voittokori, ja nuori apuval-
mentaja kasvoi miehenmittaan!

Viimeistä ottelua Portugalissa ei ollut
pakko voittaa kisoihin pääsemiseksi. Silti
se on viime vuosina harvoja kertoja, kun
olen korottanut ääneni kopissa. Peli alkoi
varttia vaille keskiyötä Suomen aikaa, ja
pelirytmiin pääseminen oli vaikeaa. Olim-
me tauolla 18 pinnaa häviöllä. Sanoin vielä

erikseen Teemulle ennen toisen puoliajan
alkua suunnilleen, että voisitko alkaa pe-
lata. Teemu nakkasi toisella jaksolla jotain
18 pinnaa (21, toim. huom.) tyyliin pidä
koutsi turpa kiinni. On väärä käsitys, että
joillakin peleillä ei ole merkitystä. Tässä
pelissä emme opetelleet luovuttamaan,
vaan voittamaan.

LIETTUANEM-KISOISSA 2011 oli paljon uut-
ta Suomen korikselle. Kisoissa oli oltu
edellisen kerran 1995. Kaksi ensimmäistä
ottelua ihmettelimme ja kunnioitimme
Kroatiaa ja Kreikkaa. Voitto Bosniasta oli
Suomen ensimmäinen voitto arvokisoissa
sitten vuoden 1977. Seuraavana päivänä
hävisimmeMakedonialle kahdella pis-
teellä. Viimeisen heiton ei pitänyt tulla
Kimmolle (Muurinen), mutta Koponen
työnsi pallon hänelle. Silloin, 23-vuotiaa-
na, Petteri ei ehkä ollut vielä valmis otta-
maan vapaaehtoisesti vastuuta pelin rat-
kaisusta. Minun olisi pitänyt sanoa hänel-
le, että hänen pitää aktiivisesti hakea vii-
meistä ratkaisua.

Alkusarjan viimeinen päivä oli mie-
leenpainuva. VoitimmeMontenegron,
Kreikka voitti oman pelinsä jaMakedoni-
an piti voittaa Bosnia, että pääsisimme
jatkoon. Näin tapahtuikin. Hotellille saa-
puessaanmakedonialaiset ihmettelivät,
miksi heidän ruokapöytänsä olivat täynnä
viinipulloja. Joku joulupukki Korvatuntu-
rilta oli käynyt ne sinne tuomassa!

Erityisen iloinen olin Teemun ja Han-
non puolesta. Heillä oli takana pitkä ura,
ja he olivat antaneet paljon yhteiseen pot-
tiin. He saivat siitä hienon palkinnon.
Näimme silloin, ettemme ole enää kovin
kaukanamaailman huipulta.

SEURAAVATKARSINNAT jouduimme pelaa-
maan ilman Teemua, mikä nostaa tulosten
arvoa. Viime kesän kisoissa panimme heti
alussa Turkin polvilleen. Ruotsi pitikin
voittaa, ja pyyhimme heillä lattiaa. Italiaa
vastaan emme oikein osuneet.

Venäjä-matsi oli vastustajille oljen-
korsipeli, ja me varmistaisimme jatkoon-
pääsyn voitolla. Se oli jo neljäs peli viides-
sä päivässä, Teemu oli loukkaantunut,
eikä otteluiden välissä ollut välipäivää.
Peli oli aika tasainen koko ajan. Tiesimme,
että mitä lähemmäs pääsemme, sitä
enemmän paine siirtyy Venäjälle, eivätkä
he pysty käsittelemään sitä.

Viimeinen avauksemme viisi sekuntia
ennen loppua tuli omalta päätyrajaltam-
me, olimme kaksi pinnaa perässä. Hanno
haki avausta vähän liian sivulle, (Aleksei)
Shved hermoili ja rikkoi odotetusti, ja
Hanno pääsi heittämään kaksi vaparia.
Tuollaisissa hetkissä ei kannata pohtia,
tuleeko voitto vai ei vaan että tämä on
mielenkiintoinen elementti pelissä. Voit-
tamisen perusedellytys on, että pystyy
elämään hetkessä. Oli selvää, että Hanno

heittää vapaaheitot sisään. Ensimmäisen
jatkoajan lopussa junnu-Lee nosti hienol-
la liikkeellä tasoituksen Sasun (Salin) syö-
töstä. Junnu teki jatkoajalla kaksi koria
Sasun syötöistä, jollaisia en uskonut
hänen pystyvän antamaan. Se kuvaa näi-
den pelaajien potentiaalia. Uskon, että se
voitto vapautti paljon suomalaisen palloi-
luväen traumoja siitä, ettemme voisi voit-
taa isoja maita tiukoissa otteluissa.

Kreikka-peli oli hyvä, Petterille tärkeä
kasvun peli. Hän ei ollut saanut palloa
sisään, ja Venäjä-voiton jälkeen hän kävi
juomassa bissen tyttöystävänsä kanssa.
Hyvä, että kävi. Ei meillä ole kontrollia
näissä asioissa. Toimintamme perustuu
luottamukseen. Jos sitä ei pysty kanta-
maan, ei pysty ottamaan vastuuta kentäl-
lä. Tavoitteemme on luopua kontrollista
kaikissa muodoissa. Kulttuurin tulisi olla
niin vahva, että se ohjaa tekemistä. Sen
luomisessa Hanno ja Teemu ovat olleet
erittäin tärkeitä.

Kroatiaa vastaan emme saaneet pelistä
kiinni, ja jälkeenpäin järkeiltynä Hannon
ja Teemun pelaaminen olisi voinut muut-
taa pelin kulkua. Espanja-ottelun avaus-
heitossa vastassa oli viisi NBA-pelaajaa.
Tietysti voi sanoa, että heitimme kaiken
ohi, koska vastustaja oli niin kova. Mutta
jonakin päivänä ne heitot menevät sisään,
ja silloin Espanjakin on kaadettavissa.

Ennen päätösottelua Sloveniaa vastaan
oli selvää, ettemme pääse jatkoon. Hanno
piti kopissa joukkueelle vahvan puheen.
Jos se puhe kantoi voittoon, se voi olla
myös puhe, joka vie meidätMM-kisoihin.
Yhdeksännen sijan ansiosta voimme saada
villin kortin EspanjanMM-kisoihin. Ei
kannata sanoa, ettei jokaisella pelillä ole
merkitystä!

Uskomme ylipäätään sellaiseen oppi-
mismalliin, että ihminen ja ryhmä oppivat
itsensä ja keskinäisen vuorovaikutuksen
kautta. Vastuuta tulee jakaa laajemmalle.
Näin tulee käytettyä kaikkien vahvuuksia.

Voitimme kisoissa neljä isoa maata.
Pelasimme neljä ottelua ilmanHannoa ja
Teemua, voitimme niistä kaksi. Slovenia-
peliin löytyi uoma, miten ilman heitä pi-
tää pelata. Jäi olo, että paremmalla onnel-
la olisimme voineet tehdä kisoissa mitä
vaan.

MEILLÄON vielä pitkään se etu, että olem-
me haastajia. Kun Suomi alkaa hengittää
niskaan, naapuri alkaa puristaa ja me vain
nautimme.Matka on vielä pitkä siihen, et-
tä lähdemme isoihin peleihin suosikkina.

Suomen pitää tavoitella tasoa, jossa
olemme Euroopassa säännöllisesti kah-
dentoista parhaan joukossa. Silloin voim-
me joskus työntää itsemme kuuden jouk-
koon, miksei myösmitalitaisteluun.

Pienellä maalla ja pienemmillä resurs-
seilla matka sinne vain on vähän pidempi
kuin isoilla.



P
elasin Italiassa, kun Hen-
kasta tuli päävalmentaja.
Olimme tuolloin Hannon
kanssa ainoat Euroopassa
pelaavat maajoukkuepe-
laajat. Suomen korikselle
hänen tulonsa oli mahta-
va asia.

Alku oli vähän vaikeaa,
sillä koko toiminta meni
uusiksi. Ensimmäisiä
asioita oli, että pelaajilla

pitää olla asiat kunnossa. Esimerkiksi tiet-
ty hotelli, jossa kesäisin asutaan, varuste-
puoli kunnossa ja niin edelleen. Sitä en-
nen oli ollut vähän niin ja näin -meinin-
kiä. Urheilullisestikin olimme pohjilla.

Henkka toi ihan uuden pelitavan, jota
lähdettiin työstämään. Pikkuhiljaa se al-
koi toimia ja siirrettiin myös juniorimaa-
joukkueisiin. Näin siirtymävaihe junnuis-
ta miehiin helpottui. Mikään ei tietenkään
tapahtunut vuodessa vai kahdessa. Kaikki
kaikessa on, että runko on pysynyt pitkään
yhdessä. Tietysti kehitys on vaatinut myös
nuoren ja hyvän sukupolven nousuamu-
kaan. Petteri Koponen, Mikko Koivisto,
Gerald Lee Jr ja Sasu Salin ovat nykyään
ihan avainpelaajia.

Yhteishenki onmuodostunut niin
hyväksi, että se on varmasti vaikuttanut
jokapäiväiseen treenaamiseen ja pelaami-
seen. Olemmemahtava iso perhe. Ei voi
puhua vain joukkueesta, vaan todella
hyvistä kavereista. Se tässä ihmeellistä
onkin, että kaikilla pelaajilla on varmasti
kesäloman alkaessa kalenterissa merkin-
tä, milloin maajoukkueleiri alkaa. Ensim-
mäinen fiilis kesän alussa on, että pitäisi
nauttia lomasta, mutta kun eka treeniviik-
ko on takana, koko ajattelutapa onmuut-
tunut. Joukkue on niin loistava, että on
aina kiva tulla treeneihin ja olla yhdessä.
Kaikki ovat sydämellä mukana.

Suomalaisuus on ihmeellinen juttu. Ul-
komailla olen pelannut hyvissä joukkueis-
sa ja saanut hyviä kavereita, mutta vastaa-
vaa sidettä ei ole muodostunut mihinkään.
Varmasti se on vaikuttanut, että lähdim-
me ihan pohjamudista ja joka kesä olem-
me ottaneet askeleen eteenpäin.

Valmennusjohto on luonut erittäin
toimivan konseptin. Ymmärsimme jo al-
kuaikoina, että sooloilemalla emme ikinä
voita yhtään peliä. Pelitapamme on aika
vapaa tietyillä rajoituksilla. Siksi pelaami-
seen on helppo päästä mukaan. Puolusta-
misessa kaikki on kiinni siitä, että luotam-
me toisiimme ja pelaamme yhdessä. Se,
että pelitapa perustuu luottamukseen, on
yksi syy hyvään joukkuehenkeen.

»SE, ETTÄ
PELITAPA
PERUSTUU
LUOTTAMUKSEEN,
ON YKSI SYY
HYVÄÄN
JOUKKUE-
HENKEEN.»

Syksyllä 2009TeemuRannikkooli synk-
känä, kunviimehetkenheitto Italiaa
vastaanmeni ohi. Viikkomyöhemmin
Ranskaavastaanupposi, ja ilmeet olivat
erilaiset.

TEEMURANNIKKO:

SUURI JAMAHTAVAPERHE
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Veteraanina koen, että kaikkien on aina
ollut tosi helppo tulla joukkueeseen. So-
peutumisvaikeuksia ei juuri ole ollut, ja
tämä pätee myös kentän ulkopuoliseen
elämään. Olemme kaikki hirveän avoimia
ja pidämme yhdessä hauskaa. Kaikki täh-
tää siihen, että haluamme pelata hyvin.

Yhteisöllisyys on kantanut tätä joukku-
etta pitkälle. Meillä ei ole 50 pelaajaa, jois-
ta valitaan ne, joita sattuu tänä kesänä
kiinnostamaan. Pelaajia on rajallinen
määrä ja kaikki haluavat jengiin. Se voi
olla jopa pieni etu. Viime kesänä oli hieno
nähdä, kun todella kilpailtiin pelipaikois-
ta. 4–5 vuotta sitten oli aika selvää, ketkä
ovat terveenä joukkueessa. Siksikin viime
kesä oli erittäin hyvä treenikesä. Joka
treeneissä piti laittaa kaikki likoon.

HYVIÄPELAAJIAmeillä on ollut ennenkin.
Vaati vain aikansa huomata, että pärjääm-
me Euroopan parhaitakin vastaan. Ennen
pelaajilla ei ollut oikein vertailukohtia-
kaan, kun suurin osa maajoukkuepelaajis-
ta tuli SM-sarjasta, jossa pelataan toisia
suomalaisia ja muutamaa jenkkiä vastaan.
Nyt meillä on enemmän pelaajia, jotka pe-
laavat Euroopassa. Pelaajat ovat päässeet
parempiin liigoihinmaajoukkueen ansios-
ta, mikä auttaa maajoukkuetta. Mutta yhä,
kun ajattelee kisajoukkuetta, meillä pitäisi
olla enemmän pelaajia Etelä-Euroopassa.

Olemmemenneet hyvin loogisesti
eteenpäin. B-sarjassa meni kaksi karsin-
taa. Sitten ne, keitä vastaan oli pelattu
treenipelejä, alkoivat olla karsintavastus-
tajiamme. Sitten huomasimme, että
pystymme haastamaan näitä ja ottamaan
kovia päänahkoja. Alkoi tulla 1–2 voittoa
kesässä, sitten kolme, sitten tuli EM-ki-
soissa kolme voittoa ja viimeksi viisi.

Johtajan roolit ovat tulleet minulle ja
Hannolle aika luonnollisesti. Monta vuot-
ta toiminta pyöri aika paljonmeidän
ympärillämme. Nyt Koponen on ottanut
pelillisen johtajan roolin ja muutkin nuo-
ret ovat ottaneet enemmän vastuuta.
Minulla ja Hannolla on ollut enemmän
johtajan roolia kentän ulkopuolella sekä
kopissa ja penkillä. Vaikka vastuu kentällä
on pienentynyt, olemme yrittäneet tuoda
kaiken tietotaitomme joukkueen käyt-
töön.

Henkka on antanut meille aika vapaat
kädet joukkueen sisäisen kulttuurin luo-
misessa. Hän tekee viimeiset päätökset,
mutta hän on antanut paljon vastuuta
myös pelaajille. Hannon kanssa olemme
yrittäneet tuoda vaatimustasoa joukkuee-
seen. Henkka kyselee meiltä paljonmieli-
piteitä esimerkiksi harjoitusten ja välipäi-

vien rytmityksestä. On varmasti joukkue-
hengelle hyvä asia, että kaikki saavat sa-
noamielipiteensä.

LIETTUANEM-KISOISSA olimme aluksi vä-
hän ihmeissämme, että mitäs täällä pitää
tehdä. Menimme pelaamaan, muttemme
olleet ihan varmoja, voimmeko voittaa
pelejä. Viime kesänä tilanne oli jo toinen:
tiesimme pystyvämme voittamaan. Ehkä
sekin askel vaati yhden kisareissun. Enää
kisoissa ei ollut mitään yllättävää.

Viime kesän EM-kisat alkoivat hyvin
koko joukkueelta ja itseltäni. Kolmannes-
sa pelissä nilkkani pyörähti ja vasen keski-
sormi murtui. Venäjää vastaan yritin pela-
ta sormi puudutettuna, muttei siitä mi-
tään tullut. Sen pelin katsominen penkiltä
oli täyttä tuskaa, mutta onneksi homma
hoitui vaikeimman kautta. Jos jollekin soi
ne onnistumiset, se oli Hanno, joka oli
laittanut itsensä aivan uskomattomaan
kuntoon. Kaikki tiesivät, että Hanno heit-
tää ne viime hetken vaparit sisään. Se
jatkoajan kolmonen oli kova heitto, ja
Hannon tuuletus kuvasi sitä tunnetilaa,
mikä hänellä ja koko joukkueella oli. Sen
jälkeen peliä ei voinut hävitä. Pelin jäl-
keen Hanno juoksi minua vastaan, rutisti
lujaa ja nosti korkealle ilmaan. Se oli kos-
kettava hetki meille molemmille.

Mitä tapahtui ennen Slovenia-peliä
kopissa, saa jäädä koppiin. Päävalmentaja
puhui omat ja kapteeni omat asiansa. Jo-
kainen voi kuvitella, mitä siinä sanotaan.
Mennään vastustajan kotiareenalle 13 000
ihmisen eteen, ei se ole joka pelaajalle ar-
kea. Kopissa luotiin fiilis, että nyt laitetaan
kaikki peliin, mikä näkyi varmaan aika
hyvin kentällä. Tärkeästä sijoituksestahan
siinä pelattiin.

Sikäli kisoista jäi vähän huonomaku,
kun en pystynyt antamaan joukkueelle
kaikkea, mitä halusin. Mutta joukkueen
menestys ajaa kaiken edelle. Ei minulle
ollut vaikeaa ottaa vastuuta penkillä. Yri-
tin tehdä joukkueen eteen kaiken, minkä
voin.

Jos ajatellaan 4–5 vuotta taaksepäin,
kun Serbia ja muut alkoivat kaatua, kaikki
varmaan tajusivat, että voimme saavuttaa
jotain. Mutta en voi rehellisesti sanoa us-
koneeni, että vuoden 2013 lopussa olisim-
me olleet kahdesti EM-kisoissa yhdeksän-
siä ja ottaneet tällaisia voittoja. En tosin
olisi silloin sanonut, että se on ihanmah-
dotonta. Mutta jos saamme helmikuussa
villin kortinMM-kisoihin, se on jo askel,
jota kukaanmeistä ei olisi voinut kuvitella
7–8 vuotta sitten. Se olisi jokaisen pelaa-
jan unelmien täyttymys.
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»KORI NÄYTTI
NIIN PALJON
ISOMMALTA.
NAURATTI VAAN
JA SANOIN, ETTÄ
EI TÄSTÄ TAPA
TULE. JA YKSI
OLUT SIINÄ
VAINMENI!»
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FIILIKSESTÄ
EI TINGITÄ

K
un liityin nuorena poika-
namaajoukkueeseen
2006, en uskaltanut kuvi-
tellakaan, missä tilan-
teessa olemme nyt. Mat-
kan varrella on ollut mie-
lenkiintoisia ja hyvin pie-
nestäkin kiinni olevia ti-
lanteita. Jos parit karsin-
nat olisivat meneet vähän
huonommin, emme olisi
nyt tässä. Esimerkiksi,

kun nousimme B-lohkosta A:han. Koko-
naisuuden kannalta se Romania-kotipeli
on varmaan suurin. Kotipeli oli koko jouk-
kueelta flow-peli, jollaisia ei usein tule. En
tiedä, olisimmeko voittaneet, jos sitä char-
ter-konetta ei olisi saatu järjestymään.
Jälkikäteen kauhistuttaa ajatella, mitä oli-
si voinut käydä, jos emme olisi voitetta-
neet sitä peliä.

A-sarjassa aloimme joka karsinnassa
kaataa jonkun isonmaan. Silloin osoitim-
me olevamme yhtenäinen joukkue. Joka
jätkästä näki, että halu näyttää oli kova.
Olemme aina halunneet voittaa lisää. Silti
EM-kisoihin pääseminen tuntui vaikealta
ja oli ensimmäisellä kerralla unelmien
täyttymys.

EM-jatkokarsinnoissa 2011 olimmeUn-
karissa jo paljon häviöllä. Meillä oli vii-
meinen hyökkäys, lähdin ajamaan kohti
koria ja syötin korin alle Junnulle, joka
nosti voittokorin. Sen jälkeen pelasimme
hyvin, ja kyllä meidän pitikin se karsinta
hoitaa. Ja sillä reissulla oli myös se Lassin
(apuvalmentaja Tuovi) Puke-kaste! Ilma-
piiri olisi voinut olla kaikin puolin erilai-
nen, jos olisimme hävinneet.

Liettuan kisoissa emme tainneet aluksi
uskoa voittoihin. Se oli kaikille uutta,
olimme fiiliksissä jo mukanaolosta. Kun
hävisimme ekan pelin Kroatialle niukasti,
tuli tunne, että voimme pelata voitoista
tälläkin tasolla. Kaksi voittoa riitti jat-
koon, kun onnikin oli mukana. Lohkom-
me viimeistä peliä Makedonia–Bosnia
katsoimme kimpassa pienessä huoneessa
nettistriimin välityksellä. Makedonian Bo
McCalebbista ja Pero Anticista oltiin teke-
mässä suunnilleen Suomen kansallissan-
kareita. Jatkopaikan varmistuttua oli ihan
sanoinkuvaamaton fiilis. Silloin tuli tun-
ne, että olemme saavuttaneet jotain vähän
suurempaa. Siinä otettiin yhdet lasit kuo-
huvaa, ja jotkut pitivät puheita. Sitten to-

dettiin, että turnaus jatkuu, nyt takaisin
huoneisiin.

Nykyään pelipaikoista on jo kilpailua.
Viime kesänä jouduttiin jättämään ulos
pelaajia, jotka olisivat ennen olleet saletis-
ti mukana. Se on oikea suunta.

ILMAPIIRImaajoukkueessa on ihan usko-
maton – paras, jollaisessa olen koskaan ol-
lut. Se on osasyy, miksi pelaamme niin hy-

vin ja voitamme tiukkoja pelejä. Erot hui-
pulla ovat pienet, ja niitä pystyy korvaa-
maan fiiliksellä ja työmoraalilla. Niistä ei
ole ikinä tingitty yhtään. Ne ovat kliseitä,
että seuroissa oltaisiin yhtä perhettä, mut-
ta maajoukkueessa se fiilis tulee. Ehkä sik-
si, että kaikilla on yhteinenmotivaatio.

Meillä on jo aika iäkäs joukkue. Meidän
nuorempien pitää yrittää johtaa uutta su-
kupolvea. Kun katsoo, miten jätkät ovat
pelanneet Euroopassa, meidän on uskoak-
seni vieläkinmahdollista parantaa. Isot
pelaajat ovat meillä tietysti yhä vähän
kysymysmerkki.

Henkka onmuuttunut paljon. Aluksi oli
todella tarkat säännöt, niin pelissä kuin
kentän ulkopuolella. Nykyään on ehkä
muitakin kuin hänen vaihtoehtonsa, tou-
hu ei ole enää niin armeijameininkiä.
Henkka on antanut pelaajille enemmän
vapauksia. Nykyäänmyös keskustellaan
asioista enemmän. OnHenkan vahvuus,
että hänmiettii aina pelaajien parasta.

Voi olla, että alun tiukka kuri johtui sii-
tä, että Henkan tuoma uusi pelityyli on to-
si kuluttava ja siinä on tiukat säännöt. Ny-
kyään ratkaisumallit tulevat jo niin luon-
nostaan, ettei valmentajan tarvitse enää
niin paljon huutaa ja ohjeistaa. Mutta ei se
ihan niinkäänmene, ettei olisi mitään
kontrollia.

TURKINVOITTAMINEN viime EM-kisojen
avauspelissä oli ihan käsittämätöntä, kun
katsoo heidän ja meidän pelaajalistaa. Se
kertoo, että koripallo on joukkuepeli. Me
jatkoimme sitä, mitä olimme tehneet jo

Petteri Koponenon
maajoukkueen
velikulta ja »pöljäi-
lijä», jokapitääyllä
hurttia huumoria.

PETTERI KOPONEN:
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monta vuotta. Venäjä-pelissä näytti, että
olimme jo hävinneet. Pitkä turnaus painoi
jaloissa, mutta hoidimme homman kotiin
fiiliksellä ja taistelulla. Kertoo paljon
joukkueesta, että pystyimme kääntämään
sen ottelun. Oli uskomaton tunne, kun
teimmemahdottomasta mahdollista me-
nemällä lohkosta jatkoon.

Koperissa oli paljon suomalaisfaneja, ja
Venäjä-pelin jälkeen kävin tyttöystäväni ja
parin kaverin kanssa ottamassa näiden
seuraksi oluen. Seuraavassa pelissä Kreik-
kaa vastaan heitin 29 pinnaa. Kori näytti
niin paljon isommalta. Nauratti vaan ja sa-
noin, että ei tästä tapa tule. Ja yksi olut sii-
nä vainmeni!

Sloveniaa vastaan emme pelanneet
enää jatkopaikasta, mutta tuolla tasolla
haluaa aina voittaa. Se oli ainoa peli, jossa
heitimme joukkueena hyvin. Ennen otte-
lua Hanno teki taas sitä, mitä hän on teh-
nyt kokomaajoukkueuransa. Hän oli joh-
taja, isähahmo, joka otti joukkueen taas
käsiinsä ja näytti esimerkkiä. Sen puheen
jälkeen näki joka jätkästä, että lähdimme
kentälle voittamaan.

Hannon ja Teemun rooli kokonaisuu-
dessa on ollut todella iso. Heistä on ollut
iso apu kentällä ja sen ulkopuolella. Hei-
dän läsnäolonsa tuomuihin luottamusta
ja heidän tekemisensä taso luo standardit
joukkueelle. Teemulta olen saanut paljon
ihan korvaamattomia vinkkejä.

Muutama vuosi sitten olisi kuulostanut
uskomattomalta, jos Suomesta, koripal-
losta jaMM-kisoista olisi puhuttu samas-
sa lauseessa. Nyt puhutaan!

PERSOONATPELIIN

O
lin ollut maajoukkueenmu-
kana vuodesta 2000 tai 2001.
Aluksi Henkan tultua oli to-
della tiukka kontrolli kaikes-
sa. Asiat tehtiin juuri niin
kuin valmentaja sanoi. Ehkä
Teemulla ja Hannolla oli vä-
hän vapauksia soveltaa. Joil-
lekin tiukka kuri ei soveltu-

nut, mutta mulle se tyyli toimii.
Henkka onmuuttunut vuosien varrella

ihan hirveästi. En tiedä, miten tietoista on
ollut Henkalta, että alussa oli kova kont-
rolli ja sitä on ajanmyötä höllätty. Vapau-
det ovat lisääntyneet tähän päivään asti,
harjoituksista lähtien.

Aluksi jonkun Islannin kanssa oli vai-
keuksia. Ei ollut olo, että olisimme joutu-
neet B-sarjaan vääryydellä. Ne olivat kovia
pelejä meille. Tietenkin omakin jalostu-
miseni pelaajana oli vielä pahasti kesken.

A-sarjassa alkoi tulla hyviä pelejä isoja
maita vastaan. Silloin aloin itsekin taas
ajatella ulkomaille lähtöä. Kesäisin aina
huomasi, miten paljon onmennyt eteen-
päin. Siitä sai lisää motivaatiota.

Olemme huomanneet joukkueena, että
olemme tarpeeksi hyviä kilpailemaan
huippuja vastaan. Sitä olen eniten ihme-
tellyt, että kun aluksi pärjäsimme tiukalla
kurilla, niin miksi olemme pärjänneet
edelleen, vaikka kuri on löystynyt paljon
ja pelaajat ovat saaneet enemmän vapauk-
sia. Olemmeko oppineet pelisysteemin
niin hyvin, että niin tiukkaa kuria sen to-
teuttamiseksi ei enää tarvita? Vai olem-
meko kehittyneet pelaajina lähelle mui-
denmaiden huippupelaajien tasoa?

Riippuu paljon pelaajasta, mi-
ten paljon tarvitsee ja voi käsi-
tellä vapauksia. Olemme teh-
neet useana kesänä persoonal-
lisuustestejä. Niissä nähdään,
millainen kukin on ja millaiset
ohjeet menevät parhaiten peril-
le. Mä olen sitä ääripäätä, jolle
pitää antaa erittäin tarkat
ohjeet, että saan kaiken
irti. Koponen on ihan
toisessa ääripäässä. Sil-
le pitää sanoa, että
tee heittoharjoi-
tus, sitten se al-
kaa itse sovel-
taa. Ehkä testit
ovat vain vah-
vistaneet sitä,
minkä Henkka on
intuitiollaan tien-
nyt. Tuloksia on käyty
läpi ryhmässä ja ehkä
olemme taas oppineet tunte-
maan toisemme paremmin.

Meillä on ollut käytössä urheilupsyko-
logi, muutenkin ammattimaisuus on
kehittynyt isoin harppauksin. Aloimme
käyttää treeneissä videokameroita. Jokai-
sen drillin jälkeen pääsi katsomaan oman
suorituksensa. Seppo Pehkosen ja hänen
poikansaMikon työ fysioterapian ja huol-
lon parissa pitää nostaa isosti esille. On
tärkeää, ettei pelaajien tarvitse miettiä
juomapullojen täyttöä tai sitä, mistä saisi
teippirullan ja kuka vielä teippaisi.

SLOVENIAN EM-kisoista jäivät erityisesti
mieleen fanitapahtuma sekä ne hetket,
kun koko katsomo lauloi Maamme-laulua.
On sanoinkuvaamatonta olla mukana
noissa hetkissä. Itse saan suuremmat fii-
likset siitä yhteisöllisyydestä kuin itse ko-
ripallosta. Tietysti on huikea juttu voittaa
Kreikka. Ja Venäjä-pelin loppuhetkillä pu-
reskeltiin kynsiä penkillä. Noilla hetkillä
tunne vie, totta kai.

Olemme eräänlainen kesäperhe. Kesäi-
sin maajoukkueessa ovat ne samat jätkät,
joiden kanssa on kiva pelata. Enmuista, et-
tä kukaan olisi kertaakaanmököttänyt tai
jäänyt ulkopuoliseksi. Kun olemme koke-
neet kaiken porukalla, se yhdistää ja kasvat-
taa jokaista ryhmän osana. Aina ne yhteiset
kesät palkitsevat. Varsinkin, kun kestää sen
alkukesän, jolloin touhu ei ole hirveän nät-
tiä ja otetaan vähän yhteenkin. Kaikki tietä-
vät millaista se on, kun yritetään päästä
parhaaseen kuntoon ja aluksi on vaikeaa.
Viime kesän alussa olimme paremmassa
kunnossa kuin ikinä. Itsekin olin tehnyt
paljon tavallista enemmän hommia.

Jokin aura Hannosta ja Teemusta välit-
tyy, vaikkeivät he pukisi pelikamoja. Jo

läsnäolollaan he luovat turvallisuutta
ja itsevarmuutta muihin. Jos he eivät
ole paikalla, pala puuttuu.

Koponen taas on lörppäsuu, joka
on aina pöljäilemässä ja naljaile-

massa vanhemmille pelaajille,
jos joku aamu jalat ovat

vähän kankeat. Pienet
naljailutkin sitovat
joukkuetta yhteen.

Ei tätä kokomat-
kaa oikein edes
ymmärrä. Nyt al-
kaa pikkuhiljaa
tajuta, että
olemme oikeasti
päässeet Euroo-
pan huipulle tai
ainakin tosi lä-
helle. Se on
enemmän kuin
varmaan itse-
kään uskalsim-
me odottaa.

KIMMOMUURINEN:



UNELMASTA
TULI TOTTA

K
unHenkka tuli pääval-
mentajaksi, menestys oli
ollut heikkoa. Liiton lin-
jauksissa tavoitteena oli
ollut kansainväliseen kil-
pailuun osallistuminen,
mikä on huippu-urheilus-
sa aika huono lähtökohta!
Henkan paluumenestyk-
sekkään Saksan-projektin
jälkeen lisäsi mielenkiin-
toa pelaajienkin silmissä.

Henkassa saimme kokeneen ammattival-
mentajan, joka tietää tämänmaan ja sen,
miten asioita tehdäänmaailmalla.

Silloin luotiin heti ammattimaiset puit-
teet, joihinminä ja Teemu olimme tottu-
neet ulkomailla. Liiton budjetin raameissa
asiat pantiin toimimaan niin kuin ammat-
tilaisjoukkueessa pitää toimia. Jos asiat
olisi yhä hoidettu kuten ennen, tällaista
menestystä ei olisi tullut. Liitto antoi Hen-
kalle raamit, ja hän on palkannut halua-
mansa henkilöt ja antanut touhulle selvät
sävelet. On ollut liiton parhaita päätöksiä
koskaan antaa »auton avaimet» Henkalle.

Muutama ensimmäinen vuosi oli toi-
mintatapojen opiskelua ja niiden pelaa-
jien löytämistä, jotka ovat sitoutuneita ja
näkivät maajoukkueenmerkityksen. Itsel-
leni ei ole ollut koskaan epäselvyyttä maa-
joukkueessa pelaamisesta. 18 tai 19 vuo-
den aikana olen ollut sivussa yhtenä kesä-
nä. Mutta siihen asti maajoukkueen toi-
minta oli ollut melko irrallista eikä näky-
vissä ollut kiintopisteitä, kuten EM-kisoja.
Muistan hyvin, kun 1995 EM-kisoissa is-
tuimme Lehtosen Jyrin kanssa ateenalai-
sen hotellin sinisellä kokolattiamatolla
heittämässä Yatzya ja puhuimme, että
kahden vuoden kuluttua olemme jo isom-
massa roolissa ja johdammemaajoukku-
een EM-kisoihin. Muutama vuosi siinä
vierähti. Maajoukkue eli koko ajanmur-
roksessa ja seilasi ilman identiteettiä. Sik-
si paikka Liettuan EM-kisoissa 2011 oli
hyvin, hyvin palkitseva.

Henkka on luottanut paljonmyösmi-
nun ja Teemun ammattitaitoon. Kaikki pe-
laajiin vaikuttavat asiat on käyty meidän
kauttamme. Pelaajat tietävät, että pelaa-
jien hyvinvointi on Henkalle tärkein asia.
Jos siitä jouduttaisiin tinkimään, millään
pelillisillä asioilla ei olisi mitään virkaa.

KORIPALLOSTAYMMÄRTÄVÄT tietävät, että
olimme 2004 aika paljon parempia kuin

moni A-sarjan joukkue. Oli Fiban keino-
tekoinen keksintö ja suuri möhläys vetää
raja 32. joukkueen kohdalle. Kun pelasin
Euroopan huipulla, joukkuekaverit kävi-
vät maajoukkueidensa kanssaMM-kisois-
sa ja olympialaisissa. Itse pelasin kesäisin
Luxemburgia vastaan.

Olimme tuolloin aika lailla kahden pe-
laajan joukkue. Muistan, kun 2005 karsin-
tojen viimeisen pelin jälkeen istuimme
Henkan kanssa Skopjessa hotellin aulassa
ja sanoin, että jumankauta kunmeillä olisi
neljä tai viisi hyvän eurooppalaisen tason
pelaajaa, jotka olisivat valmiita ottamaan
vastuuta. Nyt meitä on joukkueellinen.
Siinä on tapahtunut suurin kehitys. Ei ol-
lut kyse siitä, että esimerkiksi Petri Virta-
nen tai Tuukka Kotti eivät olisi aiemmin
olleet tarpeeksi hyviä pelaajia fyysisesti.
Heillä vaan kesti tajuta, miten hyviä he
ovat. Se on sitä, kun passissa lukee Fin-
land. Jos Petri Virtanen olisi italialainen,
hän olisi pelannut pitkän uran Serie A:ssa.

Oivaltamisesta tässä kehityksessä on
eniten kysymys. 5–6 vuotta sitten aloim-
me ymmärtää kollektiivisesti, että jos
voin heittää viisi kolmosta sisään KTP:tä
vastaan, voin tehdä senmyös Serbiaa vas-
taan. Jos mietitään, miten paljon parem-
pia olemme joukkueena nyt kuin seitse-
män vuotta sitten, pelaajien suhteellinen
taitotaso ei ole kehittynyt yhtä paljon.
Tärkeintä on, että nyt meillä on kaksitois-
ta pelaajaa, jotka ovat ymmärtäneet, että
olemme oikeasti hyviä, kun teemme asioi-
ta yhdessä ja yhdellä tavalla. Olemme luo-
neet oman tapamme, jolla olemme pär-
jänneet. Materiaalimme on tällä tasolla
paljon leveämpi ja ratkaisuvalmiimpi
kuin 2000-luvun alkupuolella. On hienoa,
että nyt pelipaikoista käydään oikeasti
kilpailua.

Itselleni on ollut hienointa, että olen
pystynyt taistelemaan ikää ja terveyttä
vastaan ja saanut olla mukana näin pit-
kään. 1995 nousin nuorena poikanamel-
kein suoraan EM-kisakoneeseen, lunastin
paikkani siellä ja nousin aika nopeasti joh-
tajan rooliin maajoukkueessa. Tunnen
tiettyä mielihyvää siitä, että nyt maajouk-
kueeseen alkaa tulla pelaajia, joiden kori-
palloinnokkuuteen olen ehkä vaikuttanut.
Me vanhemmat olemme ehtineet vielä
poimia siitä sadosta erittäin maukkaita
paloja. Kokeneempien kesken olemme
miettineet, että ilman EM-kisoja olisim-
me jääneet ilman palkintoa.

KUNNOUSIMME A-sarjaan, alkoi tulla hie-
noja yksittäisiä voittoja. Ne antoivat os-
viittaa tulevasta. Emme romahtaneet yh-
dessäkään ottelussa, mikä on hyvän jouk-
kueenmerkki. Olemme äärimmäisen ta-
sainen joukkue. Voitamme lähes kaikki ne
pelit, mitkä meidän »pitääkin» voittaa, ja
napsimmemuutamia isoja voittoja päälle.

Tämä on ollut äärimmäisen itseohjau-
tuva ryhmä. Sääntöjä ei ole paljon tarvin-
nut tehdä tai muutella. Tästä meidän kuu-
luu Teemun kanssa olla ylpeitä. Henkka
on antanut avaimet pelaajille, ja asiat ovat
ensisijaisesti kulkeneet kauttamme. On-
neksi minulle opetettiin yliopistossa joh-
tajuutta ja mitä on olla kapteeni. Ilman si-
tä en olisi onnistunut tehtävässäni.

HannoMöttölä sai
Liettuan ja Slove-
nianEM-kisoista
palkinnonupealle
maajoukkueural-
leen.Viimekesänä
tunteet olivat
valloillaanVenäjä-
voiton jälkeen.
Mukana riemussa
Gerald Lee Jr. ja
TuukkaKotti.

HANNOMÖTTÖLÄ:
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Monessa joukkueessa puhutaan, että
ollaan yhtä perhettä, mutta se on täyttä
fuulaa! Susijengi on yliopistojoukkueeni
ohella ainoa joukkue, josta voi ihan rehel-
lisesti sanoa, että kaikki puhaltavat vain
yhteen hiileen. Meillä on hemmetin haus-
kaa yhdessä. Tavoitteet tulevat siitä, että
meillä on yhdessä näyttämisen halu Eu-
roopalle – ja toivottavasti ensi kesänä
maailmalle – että olemme oikeasti todella
kovia koripalloilijoita.

Maajoukkueessa kukaan naaman nyr-
pistelijä ei ole kauanmukana, vaikka olisi
miten hyvä pelaaja. Myös valintoja teh-
dään senmukaan. On oleellista, miten
joukkueen 10., 11. ja 12. pelaaja pystyvät
ottamaan roolinsa. Petri Virtasen rooliin

Liettuan kisoissa kiteytyy paljon. Muistan,
kun keskustelimmeHenkan kanssa, ketkä
ovat viimeiset kisoihin valittavat kaverit.
Sanoin, että Peten voi ottaa kahdeksi vii-
koksi mukaan, ja hän on koko ajan yhtä
hymyä. Vaikkei hän enää ollut aloituksen
pelaaja, hänen sitoutumisensa oli huikeaa.
Hän ajatteli vain, mitä hän voi tehdä jouk-
kueen hyväksi, eikä päinvastoin. Ei voi olla
hienompaa tapaa lopettaa maajoukkuees-
sa kuin se, että sai tulla Bosnia-pelissä
penkiltä kiskaisemaan kolme kolmosta ja
ratkaisemaanmeille tärkeän voiton.

Itse aloin elää ympärivuotisesti maa-
joukkueenmukana, kun lopetin ammatti-
laisurani ulkomailla ja muutimme Suo-
meen 2009. Siitä lähtienmaajoukkue on
ollut minun seurani. Tietysti annoin kaik-
keni ToPolle, mutta kymmenen kuukau-
den ajan valmistauduinmaajoukkue-
kesiin. Isolla areenalla pelaamisesta tulee
pakkomielle. Kun tiesi, että kesäisin saa
sitä herkkua, jota vainmurto-osa maail-
man ihmisistä pääsee kokemaan, se oli
kova kiihoke. Ja vielä tällä ryhmällä, joka
oli kasvanut pitkään yhdessä.

Liettuan kisojen jälkeen nähtiin harvi-
nainen tilanne: suomalainen ison lajin
palloilujoukkue arvottiin karsintalohkoon
ykköskorista! Tiesimme, että vieraspeli
Puolassa on karsintojen suunnan kannalta
erittäin tärkeä. Lähtökohdat eivät olleet
helpot. Lensimme kaksi lentoa ja päälle
tuli usean tunnin bussimatka. Edellisenä
iltana otteluareenalta olivat muka valot
pimeinä, jouduimme treenaamaan hyvin
pienessä jumppasalissa. Tiesimme vielä,
että pelin jälkeen odottaa koko yön kestä-
vä bussimatka ja hemmetin aikainen aa-
mulento. Jollakin kierolla tavalla saimme
tällaisista asioista voimaa. Se oli kaikkien
aikojen kovimpia karsintavoittojamme.
Menimme ilman Teemua pelaamaan
NBA-sentterillä varustettua kovaa jouk-
kuetta vastaan ja hoidimme homman
nätisti kotiin. Karsinnan loppumeni mel-
kein tanssien. Suomessa ei ymmärretä,
mikä ero siinä on, jos parin viikon karsin-
tojen aikana esimerkiksi Italia ja Venäjä
lentävät charterilla joka paikkaan, kun
Suomimenee vieraspeliin kahdella len-
nolla ja istuu tunteja bussissa. Tämä on

seuraava asia, mikämaajoukkueen suh-
teen pitää ymmärtää.

Romanian-reissuun syksyllä 2007 ki-
teytyy hyvin paljon. Tajusimme, että mei-
dän on pakko päästä sieltä pois vuokra-
koneella, muuten kotiottelu muodostuisi
vierasotteluksi. Liitto ilmoitti jyrkästi, et-
tä potkurikoneeseen ei ole varaa. Teemun
kanssa sovimme, että laitamme rahaa
omistamme.Muut suostuivat antamaan
melkein koko kesän päivärahansa, että
saadaan kone ilmaan. Siellähän oli opiske-
lijoita ja pienipalkkaisia pelaajia, jotka uh-
raavat kesänsä maajoukkueelle. Voitimme
sitten kotipelin 50 pinnalla, ja liiton her-
rat tulivat nöyrästi pyytelemään anteeksi,
että tällainen ei saa toistua. Lopulta liitto
ja tukijat hoitivat laskun. Mutta jos emme
olisi uskoneet asiaamme ja pitäneet sitä
tärkeänä, tällaista sitoutumista tuskin oli-
si nähty.

VIIMEKESÄN EM-kisojen Venäjä-pelissä
pääsin tilanteeseen, jollaisesta unelmoi
pikkupojasta lähtien. Silloin oli hyvin var-
ma fiilis. Totta kai tiedän, että olen äärim-
mäisen hyvä vapaaheittäjä. Yliopistossa
valmentajamme sanoi aina, että mesta-
ruudet voitetaan vapaaheittoviivalta. Ohi
heitetyistä vapareista rankaistiin treeneis-
sä juoksuilla. Siinä se lopputulos nyt oli.

Jokin olisi mennyt käsikirjoituksessa
väärin, jos olisin heittänyt toisen ohi. Sii-
nä näyteltiin koko urheilun draaman kaari
alusta loppuun ja vielä kaksi lisänäytöstä
päälle. Enmuista maajoukkueuraltani, et-
tä yksittäisen ottelun voittoa olisi tuule-
tettu ja energiat olisivat purkautuneet
noin vahvasti. Tuntui, että jokainen päivä
ja tunti, jotka olimme olleet yhdessä, ki-
teytyi tuohon hetkeen.

Kun nykyäänmennään tasapisteissä
viimeminuuteille, tiedämme olevamme
vahvoilla. Myös se on suuren joukkueen
merkki. Meillä on niin yksinkertainen
pelikonsepti kummassakin päädyssä, että
sen toteuttaminen on tällä ryhmällä aika
korkealla tasolla.

Moni arvon toimittajista kirjoitti ennen
EM-kisojen päätösottelua, että se onmer-
kityksetön peli. Huippu-urheilussa sellai-
sia ei ole. Käykää kysymässä Slovenian
faneilta, joka itkivät ottelun jälkeen, tai
pelaajilta, jotka huusivat käytävillä ja pais-
koivat ovia. Jatkolohkohan oli meille pet-
tymys, se on selvää. Halusimme päästä
puolivälieriin emmekä päätyä mukavalle
yhdeksännelle sijalle. Espanja-ottelun jäl-
keen olimme jutelleet Henkan ja Teemun
ja apuvalmentajien kanssa, että Slovenia-
pelillä voi olla iso merkitysMM-kisapaik-
kaa ajatellen. Sovimme, että Teemun
kanssa viemme vähän kuin taustalla pe-
laajien tietoisuuteen, miten iso merkitys
pelillä on. Se olikin meiltä upea esitys.

Nyt voimme enää vain odottaa tarinalle
jatkoa.

»VENÄJÄ-
PELISSÄ PÄÄSIN
TILANTEESEEN,
JOLLAISESTA
UNELMOI PIKKU-
POJASTA LÄHTIEN.»
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