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Jouni Huttunen

– Se on siinä!
On äitienpäivä 7. toukokuuta

armon vuonna 1995. Antero
Mertaranta huutaa Tukholman
Globenin uumenista klassisen
sloganinsa. Suomi on voittanut
ensimmäisen jääkiekon maail-
manmestaruutensa miesten ta-
solla. Vuosien traumat ja patou-
tumat purkautuvat. 

Maa sekoaa, eikä mikään ole
kuin ennen.

Kiekkokansa uppoaa joukko-
psykoosiin; ikuisen menestyksen
illuusioon.

Kymmenen kevättä myöhem-
min lasketaan mestaruuden jäl-
keistä satoa: kolme hopeaa, yksi
pronssi, yksi neljäs sija, kolme
kertaa viides, kerran kuudes. Yk-
si olympiapronssi ja maail-
mancupin kakkostila.

Lähtökohtana Tukholma
1995. Ensimmäinen – ja edelleen
ainoa – mestaruus.

Siinäkö se sitten oli?
Ajatuksissa oli, että juhlia tu-

lee kyllä lisääkin, seuraavana ke-
väänä ja sitä seuraavana. Ei se
ollutkaan niin helppoa. (Ville
Peltonen)

Sädekehästä
säälikultaan
Suomi-kiekon mielipideilmasto
on muuttunut sitä mukaa, kun
Globenin kultaiseen kevääseen
on saatu etäisyyttä.

Ja perisuomalaiseen tapaan
tunteiden aallonharja on lakais-
sut ääripäästä toiseen. Mestaruu-
den kymmenvuotisjuhlien alla sä-
dekehän saanutta saavutusta on
analysoitu kahdelta kantilta: yh-
tä lailla upeana ja ansaittuna lä-
pimurtona suurten kiekkomait-
ten joukkoon kuin olosuhteiden
tarjoamana sattumien summana.

Viime viikonvaihteen Ilta-Sa-
nomat lanseerasi mestaruuden
säälikullaksi ja poppamieheksi
nostetun päävalmentaja Curre
Lindströmin kuplaksi. 

Peruste oli vanha tuttu: kisois-
sa ei nähty ainoatakaan NHL-pe-

laajaa. Taalaliiga oli koko edeltä-
vän syksyn telakalla ja kausi Poh-
jois-Amerikassa käynnistyi vasta
helmikuun alussa. Suomi hyötyi
monien mielestä tilanteesta eni-
ten. 

Saksalaisesta olutkuppilasta
edellisenä keväänä löydetyn
Lindströmin nähtiin taas tulleen
vain oikeaan aikaan oikeaan
paikkaan. Suomella oli kasva-
massa Saku Koivun johdolla erit-
täin lahjakas nuorten pelaajien
sukupolvi. Skeptikkojen mielestä
oli aivan yhdentekevää, kuka lei-
jonien vaihtoaitiossa loppujen lo-
puksi hääri.

Tämäkin on ehditty sanoa jo
ääneen: Suomi voitti maailman-
mestaruuden Lindströmistä huo-
limatta.

Niin ne ajat muuttuvat.

”Ei koskaan
vastaavaa”
Hockey-lehden päätoimittajan
Risto Pakarisen viikko sitten jul-
kaistu kirja Joukkue vailla vertaa
– kymmenen vuotta maailman-
mestaruudesta tarjoaa toisenlai-
sen näkökulman historialliseen
mestaruuteen.

Pakarinen on haastatellut kir-
jaansa MM-joukkueen kaikki pe-
laajat – ja Lindströmin sekä kak-
kosvalmentaja Hannu Aravirran.

Kirjan kautta valottuu kuva
suomalaisittain täysin uniikin
joukkuehengen omanneesta ja
vahvasti yhteenkasvaneesta ryh-
mästä, joka sai siemenperunan
mestaruuteen jo edelliskeväänä
Milanon MM-kisoissa.

Vaikka sen jälkeenkin on ollut
hyviä ryhmiä ja joukkueita, jot-
ka ovat kasvaneet kiinteiksi ki-
sojen aikana, samanlaiseen kiin-
teyteen ei pääse koskaan enää.
Niin se vain on. (Hannu Aravir-
ta)

Lindströmin kuva valmentaja-
na avartuu ja monipuolistuu pe-
laajien kommenttien kautta. Sa-
malla väistyy kuva pelkästään yö-
kerhoissa viihtyneestä pelleher-
mannista.

Ruotsalaisella ei ollut omaa pe-

laajataustaa – ja hän pysyi luisti-
milla hädin tuskin pystyssä. Tak-
tikkona ja joukkueen koheesion
rakentajana pelaajat nostavat
Lindströmin kuitenkin arvoonsa.

Curre toi uuden pelisysteemin.
Ei hänen valmennustyylinsä ol-
lut ollenkaan pelkkää puhetta.
Pelityyli ei ollut helppo. Se vaati
pelaajalta aika paljon peliälyä.
Joukkueesta varmaan karsiutui
pois sellaisia pelaajia, jotka eivät
pystyneet pelaamaan sitä. (Erik
Hämäläinen)

Lindströmin aikakaudella
maajoukkueen turnausohjel-
maan tuotiin myös mitä erilai-
simpia välipäivien rientoja. Mil-
loin oltiin ratsastamassa, milloin
purjehtimassa. 

Pelaajat suhtautuivat tapahtu-
miin ensin ristiriitaisesti, mutta
kun moinen show oli uutta ja pe-
li kulki, niin kaikki otettiin vas-
taan avoimesti.

Me kävimme katsomassa he-
vosen astutustakin, mikä oli... no,
vieläkin voin kuulla korvissani
kavioiden kopseet, kun hevonen
tulee astumaan. En tiedä, ha-
luaisinko nähdä sitä enää, mut-
ta ainakin se oli ennenkokema-
tonta. (Antti Törmänen)

Extreme-tapahtumilla oli var-
jopuolensakin. Italian kisoissa Je-
re Lehtinen putosi hevosen se-
lästä ja oli katkaista jalkansa. 

Tukholmassa joukkue purjehti
keskellä takatalven myrskyä.
Joukkueen lääkäri Juhani Ikonen
sai jakaa huulet sinisinä hotelliin
palanneilla pelaajilla kaikki salli-
tut dropit.

Aika aikaa
kutakin
Lindströmin ja kiekkoleijonien
kuherruskuukausi jäi loppujen lo-
puksi lyhyeksi: tuloksellisesti mi-
tattuna se kesti keväästä 1994 ke-
vääseen 1995.

Monien mielestä Suomi pelasi
sekä Lillehammerin olympiatur-
nauksessa helmikuussa 1994 että
Milanon MM-keväässä kaksi
kuukautta myöhemmin kaikkien
aikojen luovinta, monipuolisinta

ja näyttävintä jääkiekkoaan. Ka-
nada vei finaaliin rangaistuslau-
kauskilpailussa, mutta siemen
seuraavan vuoden mestaruudelle
oli kylvetty.

Tukholman jälkeen mopo kar-
kasi kuitenkin käsistä – itse asias-
sa välittömästi Senaatintorin juh-
lien jälkeen. Yön yli juhlineet pe-
laajat vietiin tummine silmänalu-
sineen MTV3:n organisoimaan
huutokauppaan; vieläpä suoraan
lähetykseen.

Se oli jollain tavalla surullinen
tilanne, olimme vähän kuin kar-
jaa. Kun Curre rupesi myymään
mitaliaan, niin tuntui, että mopo
oli vähän karkaamassa. (Sami
Kapanen)

Pelaajia vietiin viikkotolkulla ti-
laisuudesta toiseen. MM-pokaali
kävi näytillä muun muassa Yli-
vieskan torilla 2000 ihmisen ih-
meteltävänä.

Kummola oli soittanut sinne
lehdistön paikalle. Minä olin aja-
tellut vain käydä appiukon luo-
na näyttämässä pokaalia, kun
perhe oli siellä. Sittenhän Juti
kiersi Suomea koko kesän. (Mi-
ka Nieminen)

Lindström toimi A-maajouk-
kueen päävalmentaja vielä Wie-
nin MM-kisoissa 1996 ja Helsin-
gissä vuotta myöhemmin. NHL-
pelaajien ryydittämät joukkueet
eivät kuitenkaan syttyneet enää
välipäivien karting-ajeluihin ja
muihin sirkushuveihin ja menes-
tys jäi haaveeksi. Ideapankkinsa
tyhjentänyt päävalmentaja meni
itsekin hapoille.

Mestaruus synnytti paljon hy-
vää lajille, mutta kasvua ei kai-
kin osin hallittu. Moni ottaa täl-
tä lajilta, mutta kuinka moni an-
taa sille? (Raimo Summanen)

Aika aikaa kutakin.
Kymmenen vuotta. Ehkä se

mestaruuskrapula alkaa hellittää
– vähitellen.

Siinäkö 
se sitten olikin?

Aika entinen ei koskaan enää palaa. Vai palaako? KUVA: OLLI HERRANEN

● Kursivoidut tekstit Risto
Pakarisen kirjasta Joukkue vailla
vertaa – kymmenen vuotta
maailmanmestaruudesta
(Finnjewell 2005).

MM-95: Kymmenen vuoden krapula alkaa hellittää. 

Jääkiekon MM-kisojen lohkot ja otteluohjelma

STT/SGB

Alkulohkot Jokaisen lohkon kolme parasta jatkosarjoihin

Putoamissarja

Jatkosarjat Loppupelit*

Lohko A – Wien Lohko B – Innsbruck Lohko C – Innsbruck Lohko D – Wien

Su  1.5.Kierros 1La 30.4.Kierros 1
17.15
21.15

Venäjä–Itävalta
Slovakia–Valko-Venäjä

Ma 2.5.
17.15
21.15

Slovakia–Venäjä
Valko-Venäjä–Itävalta

Kierros 2

Ke 4.5.
17.15
21.15

Venäjä–Valko-Venäjä
Itävalta–Slovakia

Kierros 3

La 30.4. / su 1.5.
17.15
17.15

Latvia–Kanada
USA–Slovenia (su 1.5.)

Kierros 1

Ti 3.5.
17.15
21.15

Kanada–Slovenia
USA–Latvia

Kierros 2

To 5.5.
17.15
21.15

Slovenia–Latvia
Kanada–USA

Kierros 3

La 30.4. / su 1.5.
21.15
21.15

Suomi–Tanska
Ukraina–Ruotsi (su 1.5.)

Kierros 1

Ma 2.5.
17.15
21.15

Suomi–Ukraina
Ruotsi–Tanska

Kierros 2

Ke 4.5.
17.15
21.15

Tanska–Ukraina
Ruotsi–Suomi

Kierros 3

Viimeiseksi ja toiseksi viimeiseksi jääneet putovat MM-kisojen B-sarjaan

17.15
21.15

Sveitsi–Tshekki
Saksa–Kazakstan

Ti 3.5.
17.15
21.15

Kazakstan–Sveitsi
Tshekki–Saksa

Kierros 2

To 5.5.
17.15
21.15

Tshekki–Kazakstan
Saksa–Sveitsi

Kierros 3

Pe 6.5.
17.15
17.15

4D–4A Wien
4B–4C Innsbruck

Kierros 1 Su 8.5. / ma 9.5.
13.15
13.15

4C–4A Innsbruck
4B–4D Innsbruck

Kierros 2 Ti 10.5. / ke 11.5.
13.15
21.15

4D–4C Innsbruck
4A–4B Innsbruck

Kierros 3

Perjantai 6.5.
Lauantai 7.5.
Lauantai 7.5

21.15
17.15
21.15

2B–2C
3B–3C
1B–1C

Kierros 1
Perjantai 6.5.
Lauantai 7.5.
Lauantai 7.5.

2A–2D
3A–3D
1A–1D

Kierros 1
21.15
17.15
21.15

Lohko F – InnsbruckLohko E – Wien

Sunnuntai 8.5.
Sunnuntai 8.5.
Maanantai 9.5.

17.15
21.15
17.15

1B–2C
1C–2B
2B–3C

Kierros 2

Maanantai 9.5.
Tiistai 10.5.
Tiistai 10.5.

21.15
17.15
21.15

2C–3B
3C–1B
1C–3B

Kierros 3

Sunnuntai 8.5.
Sunnuntai 8.5.
Maanantai 9.5.

17.15
21.15
17.15

1A–2D
1D–2A
2A–3D

Kierros 2

Maanantai 9.5.
Tiistai 10.5.
Tiistai 10.5.

21.15
17.15
21.15

2D–3A
3D–1A
1D–3A

Kierros 3

    Pronssiottelu
Su 15.5. 17.15
Wien

    Välierä 2
La 14.5. 17.15
Wien

    Välierä 1
La 14.5. 21.15
Wien

    Loppuottelu
Su 15.5. 21.15
Wien

   Puolivälierä 2
To 12.5. 17.15
2F–3E, Innsbruck

   Puolivälierä 3
To 12.5. 21.15
1E–4F, Wien

   Puolivälierä 4
To 12.5. 21.15
1F–4E, Innsbruck

   Puolivälierä 1
To 12.5. 17.15
2E–3F, Wien

Mestaruudet:
2004: Kanada
2003: Kanada
2002: Slovakia
2001: Tshekki

Joukkueet tuovat mukanaan jatkosarjajoukkueita vastaan pelatuissa alkulohko-
otteluissa saamansa pisteet. Kummankin lohkon neljä parasta jatkoon

* Puolivälieräjärjestelyt lähtevät siitä, että Itävalta ei ole enää mukana. Mikäli Itävalta kuitenkin
pääsee kahdeksan parhaan joukkoon pelaa se puolivälieränsä torstaina Wienissä klo 21.15.

Valko-Venäjä

Venäjä

Itävalta

Slovakia

Latvia

Kanada

USA

Slovenia

Suomi

Tanska

Ukraina

Ruotsi

Sveitsi

Tshekki

Saksa

Kazakstan

Wiener Stadthalle, Wien
Katsojapaikkoja 9 000

Olympiahallen, Innsbruck
Katsojapaikkoja 7 500

HELSINKI

Reima Rautiainen / STT

Lauantaina alkava jääkiekkoilun
MM-turnaus on monen mielestä
laadukkaampi kuin vuosiin. Kun
NHL:n työsulku venyi vähintään
kauden 2004–2005 mittaiseksi,
Itävallan MM-kisapaikkakunnil-
le Wieniin ja Innsbruckiin va-
pautuu periaatteessa muhkea
määrä NHL:ssä nimeä hankki-
neita tähtipelaajia.

Periaate on eri kuin käytäntö.
Esimerkiksi Ruotsin ja Suomen
maajoukkueiden valmennusjoh-
to on joutunut nostamaan kädet
ylös, kun NHL-taustaisia pelaajia
on kieltäytynyt MM-edustukses-
ta, kuka mihinkin syihin vedoten.

Ruotsin päävalmentaja Bengt-
Åke Gustafsson olisi mieluusti
nähnyt MM-joukkueensa vahvis-
tuksina mm. Peter Forsbergin ja
Mats Sundinin, Suomen ykkös-
käskijä Erkka Westerlund aina-
kin Saku Koivun ja maalivahti
Miikka Kiprusoffin.

Tähtiä tuikkii MM-Itävallassa-
kin, heistä kirkkaimpana kuusin-
kertainen NHL:n runkosarjan
pistepörssin voittaja, Tshekin Ja-
romir Jagr. Tshekki on muuten-
kin kisoissa kovalla ryhmällä:
päävalmentaja Vladimir Ru-
zickan maanantaina nimeämäs-
tä MM-miehistöstä peräti 15 pe-
laajaa oli mukana viime syksynä
Tshekin maailmancup-ryhmässä.

Pohjois-Amerikka
kiekkomahtina
Viime vuosien arvoturnauksiin
ovat vahvan leiman lyöneet poh-
joisamerikkalaiset joukkueet. Slo-
vakian 2002 yllättäen voittaman
MM-kullan jälkeen kaksi viime
maailmanmestaruutta on mennyt

Kanadaan. Lisäksi Kanada voit-
ti olympiakultaa Salt Lake Cityn
talvikisoissa 2002 ja viime syk-
synä Torontoon huipentuneen
maailmancupin.

USA on säestänyt Kanadaa
hyvin. USA pelasi Kanadaa vas-
taan olympiakisojen loppuotte-
lussa 2002, otti vuosi sitten MM-
pronssia ja ylsi viime syksyn
maailmancupissa välieriin.

Itävallan MM-turnauksessa
olisi Euroopan vastaiskun aika.
Kanadaa on kuitenkin hankala
horjuttaa. MM-joukkueen
koonnut Steve Tambellini on
saanut varsinkin puolustuksen
perukoille kovan luokan tilkitsi-
jät. Kanadan maalia varjelevat
kolminkertainen Stanley cup -
voittaja Martin Brodeur, kak-
sinkertainen maailmanmestari
Roberto Luongo ja NHL:n täh-
tikentälliseenkin yltänyt Marty
Turco.

Myös Innsbruckissa samassa
B-alkulohkossa Kanadan kans-
sa pelaava USA ottaa MM-haas-
teen vakavasti. Maalivahti Rick
DiPietro on USA:n toiveiden ta-
kuumies. USA:n MM-ryhmään
ovat tunkeneet myös Suomessa
tämän kauden pelanneet maali-
vahti Tim Thomas (Jokerit),

puolustaja Hal Gill (Lukko) ja
hyökkääjä Adam Hall (KalPa).

Ruotsin tappiot
MM-finaaliperinnettä
Euroopan värejä ovat viime vuo-
sien MM-kisoissa puolustaneet
pontevimmin Slovakia ja Ruotsi.
Slovakia oli maailmanmestari
2002, Ruotsi MM-hopealla 2003
ja 2004 hävittyään molemmat
loppuottelut Kanadalle.

Ruotsi ja Suomi lähtevät MM-
Itävaltaan altavastaajina. Maat
ovat kohdanneet MM-loppuotte-
luissa 1992, 1995 ja 1998. Suo-
mella oli vuonna 1995 Saku Koi-
vun johdolla luistimilla erinomai-
nen kiekkosukupolvi, eikä Leijo-
nien maailmanmestaruudessa ol-
lut ihmettelemistä – etenkin, kun
työsulun vuoksi myöhässä alka-
nut NHL imaisi tähtipelaajat pois
MM-kaukalosta.

Vuonna 1998 Ruotsilla oli joh-
totähtinään Forsberg ja Sundin,
eikä joukkueen maailmanmesta-
ruudessa ollut ihmettelemistä –
etenkin, kun Suomi venyi tur-
nauksessa finaaleihin suhteellisen
nimettömällä miehistöllä.

Tämänkertaisessa MM-tur-

nauksessa Ruotsinkin on uskot-
tava raa’an työnteon voimaan, sen
verran nimetön joukkue on mat-
kassa. Suomi näytti EM-sarjan
pronssipeleissä Tshekkiä vastaan,
että yhtenäisyydellä sekä tiiviillä
puolustus- ja maalivahtipelillä
joukkue voi vaimentaa puuttei-
taan.

Oma lukunsa on Venäjä. Edes-
menneen Neuvostoliiton seuraa-
ja on juhlinut maailmanmesta-
ruutta toistaiseksi yhden kerran,
1993. Huippunimekkäätkään ki-
sajoukkueet eivät ole palauttaneet
Venäjää kultakantaan. NHL-täh-
tiä tulvinut Venäjä romahti 2000
kotikisoissaan 11:nneksi, eikä vii-
me vuoden kymmenes sija lisän-
nyt luottamusta.

Ei ihme, että maajoukkuetta
MM-kisoissa luotsaava Vladimir
Krikunov on Venäjän seitsemäs
valmentaja viiden viime vuoden
aikana. Tämän kauden maajouk-
kueiden EM-sarjassa Venäjä on
pelannut tiiviisti yhteen ja vei
Ruotsia finaaleissa mennen tullen.
Taiturit, kuten Pavel Datsjuk ja
Aleksandr Ovetshkin ovat pe-
lanneet joukkueelle. Se on hyvä
enne.

Euroopan vastaiskun aika
Kanada on hallinnut viime
vuosien arvokisoja.

Wesa Koistinen

Suomen maajoukkueen lisäksi
sinivalkoista lippua kunnioitta-
via valmentajia löytyy kahdesta
muustakin joukkueesta.

Jyväskylästä lähtöisin oleva
Kari Savolainen on Slovenian
päävalmentaja ja tamperelai-
nen Jorma Siitarinen kuuluu
Itävallan valmennustiimiin.

Varsinkin Savolainen on
tuttu mies Suomessa. Hän on

toiminut JYP:n liigavalmenta-
jana ja Jääkiekkoliiton tehtä-
vissä sekä naisten että nuorten
maajoukkueiden valmentaja-
na.

Tällä hetkellä Savolaisen
päätyö on liiton valmennus-
päällikön tehtävä. Hän on
myös päävalmentaja Erkka
Westerlundin seuraaja jää-
kiekon kansainvälisen kehitys-
keskuksen johtajana Vierumä-
ellä.

Kari Savolainen
johtaa Sloveniaa

Ilja Kovaltshuk on Venäjän
ykköspyssy. KUVA: TUOMAS HEIKKILÄ


