
ruotsi on ottanut hardy nilssonin johdolla mitalin kolmissa viime 
mm-kisoissa. silti maan lehdistö vaati miehen eroa jo joulukuussa 2003. 
hardylla on kuitenkin sopimus kauden 2005–06 loppuun saakka. 
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HARDY NILSSON
»Tunne itsesi ja tunne vihollisesi« oli suuren 
kiinalaisen sodankäyntitaktikon, Sun Tzun, lause. 
Hockey matkusti Tukholmaan tutustumaan 
Tre Kronorin päävalmentajaan, Hardy Nilssoniin. 
Muistelimme myös viime kevään Suomi – Ruotsi 
–ottelua. 

teksti: risto pakarinen
kuvat: martin lyxell
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hardy tuskin lukee Sun Tzen sodan-

käynnin teorioita. Syitä on kaksi. Ensin-

näkin, Hardy ei katso menneisyyteen vaan 

tulevaisuuteen ja toiseksi, miksi kuusi 

Saksan ja kolmen Ruotsin mestaruutta 

voittaneen kaverin pitäisi lukea oppeja 

voittamisesta?Hardyn kalenterissa tosin 

on jokaisen päivän kohdalla sananlasku. 

Hänen suosikkinsa, ja se, joka voisi olla 

jokaisen päivän kohdalla hänen kalenteris-

saan, kuuluu näin: »Se, joka kulkee toisen 

jalanjäljissä, ei koskaan ole ensimmäinen«.

Hardy Nilssonilla on kovan miehen 

maine. Hänen kerrotaan pysäyttäneen 

tuomareita ja vastustajia pelkällä katseel-

laan. Jäänsinisen silmät purevat vastapuo-

len sieluun ja pakottavat hänet ainakin 

miettimään, mitä sanoo. 

Ruotsin jääkiekkoliiton toimisto sijait-

see rennon lämärin etäisyydellä Globenista. 

Olimme sopineet tapaamisen Hardyn 

työpaikalle. 

Hänen ei sanota pitävän toimittajista. 

Hänen ei myöskään sanota pitävän suoma-

laisista, joten olen varautunut pahimpaan. 

Ehkä Hardy ei tänään olekaan juttutuu-

lella ja saan lähteä Viking Linen satamaan 

liiankin hyvissä ajoin. 

Martin, valokuvaaja, ottaa hänkin aske-

leen takavasemmalle, kun viimein painan 

ovikelloa. En kuule kellon ääntä, joten 

painan uudelleen. Samassa kuulen askelia 

sekä miehen äänen: »Ja, ja, jag kommer.«

Hardy Nilsson. 

Kovan miehen maine sai alkunsa jo 

Nilssonin omalla peliuralla. Juttuja kiertää 

vieläkin, eikä Hardy itsekään ainakaan 

niitä jarruttele. 

Kuten vuonna 1974, kun Nilsson 

hävisi p-pistealoituksen ja hänen mailansa 
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katkesi. Hän nappasi vastustajan keskus-

hyökkääjältä mailan ja jatkoi pelaamista 

sillä. Vastustaja suuttui, hyökkäsi Hardyn 

kimppuun ja sai jäähyn. 

Tai hänen Örebron aikoinaan, kun hän 

suuttui ketjukaverilleen ja löi tätä mailalla 

selkään. Tuomari katsoi äimistyneenä, mut-

ta ei antanut jäähyä… hän ei tiennyt, mistä 

syystä sen olisi antanut, kun iskun kohteena 

oli oma pelaaja. 

15-vuotiaana ensimmäiseen oikeaan 

seuraan liittynyt Nilsson ei omien sanojensa 

mukaan koskaan oikein oppinut kunnolla 

luistelemaan, mutta silti hän oli jo muuta-

man vuoden päästä Skellefteå aik:n edus-

tusjoukkueessa. Kun seura vuonna 1978 

voitti Ruotsin mestaruuden, voittopokaalin 

kävi noutamassa joukkueen kapteeni Hardy 

Nilsson. Hän oli tuolloin 31-vuotias ja lähti 

mestaruuden jälkeen Kölniin pelaamaan. 

»Alunperin olin paljon innostuneempi 

ravihevosista, ja olinkin talleilla töissä pari 

vuotta, mutta koska työ ei ollut kovinkaan 

hauskaa, niin jääkiekosta tuli tärkeäm-

pää«, hän sanoo. »Kehityin aika nopeasti, 

mutta neljän viiden tunnin pelit koulun 

jälkeen järven jäällä eivät kehittäneet luis-

teluani. Kunto oli kyllä kova«, hän jatkaa 

ja nauraa.

Hardyn tiukasta asenteesta ja perään-

antamattomuudesta vielä pari esimerkkiä: 

Hän nousi Ruotsin a-maajoukkueeseen 

28-vuotiaana eli aika myöhään. Ja toiseksi, 

Hardy ei ollut urallaan koskaan sivussa 

loukkaantumisen takia. 

»Luistelutaitoni riitti seuratasolla, mutta 

ei enää kansainvälisissä otteluissa. Pelasin 

kaikkiaan 19 a- ja 4 b-maaottelua, mutta en 

yksiäkään mm-kisoja«, Hardy sanoo. »Toki 

jo maajoukkueeseen pääseminen oli hienoa, 

sillä tuolloin kaikki parhaat pelasivat vielä 

kotimaassa«.

Hardyn maajoukkueura päättyi lopul-

lisesti keväällä 1978, kun hän teki Kölniin 

kahden vuoden sopimuksen. Hän joutui 

kuitenkin palaamaan kotimaahan jo vuoden 

jälkeen, kun seuran puheenjohtaja joutui 

verosotkuistaan vankilaan. Hardy värvättiin 

Örebrohon ja hän oli yksi kolmasosa seuran 

legendaarista »miljoonaketjua« Lennart 

»Krobbe« Lundberg – (Hardyn lankomies) 

Martin Karlsson – Hardy Nilsson. Edes 

miljoonat eivät auttaneet, ja Örebron nousu 

jäi haaveeksi. 

Hardy lopetti aktiiviuransa keväällä 

1982 ja oli seuraavana syksynä ykkösdivisi-

oonan Boforsin valmentaja. 

Nousua ei tullut ja Hardy siirtyi pariksi 

kaudeksi MoDo:on. Ensimmäisellä kaudella 

MoDo joutui karsimaan ja putosi Elitserie-

nistä. Seuraavalla kaudella se nousi kuiten-

kin takaisin. Hardy lähti kuitenkin jälleen 

Saksaan, nyt Kölnin valmentajaksi. 

»Olin Kölnissä seitsemän kautta. Me-

nimme neljä kertaa sarjan loppuotteluun 

ja voitimme niistä kolme,« Hardy Nilsson 

kertoo. »Kaudet 1992–94 olin Saksan jää-

kiekon sydämessä, Münchenissä. Siellä voi-

tin yhden mestaruuden, ennen kuin siirryin 

Sveitsin maajoukkueen päävalmentajaksi«, 

hän sanoo. 

Yhdeksän peräkkäistä tappiota 

myöhemmin Hardy ei enää ollut Sveitsin 

valmentaja. Hän palasi Saksaan, nyt Düs-

seldorfi in. 

Düsseldorfi ssa Hardy koki valmentajan 

ammatin molemmat puolet. Ensimmäisellä 

kaudella tuli mestaruus – Hardyn kuudes 

Saksassa, viides valmentajana – ja seuraa-

valla kaudella, 1995–96, potkut. 

»Potkujen jälkeen olin aivan kyllästynyt 

koko jääkiekkoon, ja siihen, että olin aina 

niin yksin. En halunnut ketään saksalaista 

kakkosvalmentajaksi. No, minä palasin 
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Ruotsiin enkä tehnyt mitään syksyyn 1998 

saakka. Sitten ryhdyin auttamaan Hammar-

bytä ihan vapaaehtoispohjalta, kunnes 1999 

tein sopimuksen Djurgårdenin kanssa«, hän 

sanoo. 

Suurelle kiekkoyleisölle Hardy Nilsson 

oli kohtuullisen tuntematon nimi. Hän 

oli ollut poissa Elitserienistä jo viisitoista 

vuotta, eikä ollut valmentanut missään 

pariin vuoteen. Djurgårdenissa oli kuitenkin 

Mats Waltin, Tre Kronorin luottopuolustaja 

takavuosilta sekä Hardy Nilssonin apulais-

valmentaja Sveitsin maajoukkueesta. 

»Olimme olleet paljon yhteydessä vuosi-

en varrella. Olimme molemmat ruotsalaisia 

ulkomailla, joten meillä oli yhteisiä intresse-

jä«, Hardy sanoo. 

»Ja sitten Djurgården voitti kaksi mesta-

ruutta peräkkäin«, sanon minä. 

Hardy hymyilee leveästi. 

» Minun valmentamani Tre Kronorin 
peruslähtökohta on se, että voittoon 
pyritään oman pelin eikä vastustajan 
virheiden kyttäämisen kautta. 
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»Jos lasketaan viimeiset 12 kautta 

seuravalmentajana, eli lähdetään Münche-

nin ensimmäisestä kaudesta – Düsseldorfi n 

lasken vain yhdeksi kaudeksi, koska sain 

potkut jo marraskuussa – niin olen ollut 

sinä aikana sarjan fi naalissa kahdeksan 

kertaa ja voittanut niistä seitsemän. Neljäs-

sä eri seurassa«, Hardy sanoo. 

Tilasto on aika vakuuttava, ja tapa, jol-

la Nilsson asian esittää asiallinen. Mitäpä 

sitä ylimainostamaan itseään, kun tilastot 

tekevät sen hänen puolestaan. Toisaalta, 

Hardy ei ole koskaan epäröinyt puhua suu-

taan puhtaaksi. Esimerkiksi vuonna 1978, 

kun Skellefteå oli hävinnyt ensimmäisen 

fi naalin, hän kehotti toimittajia varaa-

maan jo hotellihuoneet kolmannen ottelun 

pelipaikalta, Göteborgista, sillä hän takasi, 

että Skellefteå voittaisi toisen ottelun. 

Göteborgissa pelattiin ja Hardy suuteli 

pokaalia.

vuonna 1999 Ruotsin maajoukkueella oli 

johtajakriisi. Maajoukkue oli luopunut 

perinteisestä päävalmentaja-ajattelusta ja 

sen sijaan sillä oli manageri, joka valitsi 

joukkueen – sekä valmentajat kuhunkin 

turnaukseen. 

Managerina toiminut Peter Wallin 

halusi Hardyn Ruotsin mm-valmentajaksi 

Pietariin 2000. 

»Tilanne oli erittäin omituinen, sillä 

toisena valmentajana toiminut »Lillis« 

Lundh ja Wallin olivat aivan erilaisen peli-

fi losofi an kannattajia, mutta ajattelin, että 

homma hoituisi,« Hardy kertoo. 

Ei hoitunut. Suomi pudotti Ruotsin 

puolivälierissä 2-1. 

»Minähän en ollut edes valitsemassa 

joukkuetta«, Hardy sanoo. »Kun joukkue 

valittiin, minä olin vielä Djurgårdenin 

kanssa loppuotteluissa, eikä maajoukkuel-

la ollut toista valmentajaa. Eikä minulla 

ollut kultajuhlista kiire mihinkään«, hän 

sanoo ja virnistää. 

Seuraavalla kaudella Nilsson oli sekä 

maajoukkueen että Djurgårdenin luotsi, 

ja vuodesta 2001 hän on ollut pelkästään 

maajoukkueen päävalmentaja. Ja kuten 

aina, kiistelty hahmo. 

Saksan kisoissa 2001 Hardy Nilsson 

palasi entisiin kultamaisemiinsa, Kölniin, 

ja ruotsalaislehdet hehkuttivat mestari-

valmentajaa. Pronssi oli pettymys, mutta 

olihan se kuitenkin mitali. »Olin ollut 

Ruotsista poissa yli kymmenen vuotta, 

enkä tuntenut pelaajia kovinkaan hyvin. En 

ollut esimerkiksi nähnyt Nicklas Lidströ-

min pelaavan koskaan, sillä minä olin aina 

Saksassa fi naaleissa, vielä kun Lidström 

pelasi Elitserienissäkin«. 

Vuoden 2002 kotikisoissa… odotuk-

set olivat jälleen suuret. »Nu tar vi dom« 

ja »Den glider in« oli kaivettu arkistojen 

kätköistä ja Sergelin toria varailtiin alusta-

vasti kultajuhliin. Tuliaisina kuitenkin vain 

pronssia. 

Ja kun väliin mahtui vielä Salt Lake 

Cityn olympiakisat, joissa Ruotsi putosi 

nyt unohtumattomalla tavalla Valko-

Venäjälle, Ruotsin lehdissä alettiin vaatia 

Hardyn päätä vadille. »Torpedokiekko« 

piti saada loppumaan, ja maajoukkueen 

piti palata perinteisen ruotsalaisperuutte-

lun tielle, lehdet kirjoittivat. 

Suomen kisoista tullut hopea ei riittänyt 

kirkastamaan Hardy Nilssonin kuvaa aina-

kaan Aftonbladetin toimituksessa. Hardy 

oli yksinkertaisesti häviäjä. 

Ehkä tilanne ei kuitenkaan ollut aivan 

niin mustavalkoinen. 

»Meillä oli oikeastikin huonoa tuuria, 

sillä sekä 2001 että 2002 hävisimme 

välierän rangaistuslaukauskilpailussa,« 



hardy nilsson antaa pelaajilleen paljon 
pelillisiä vapauksia. kaukalossa tärkeintä 
on vauhti ja toiminta. 
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Hardy Nilsson muistelee. »Valmentamani 

maajoukkue on kuitenkin ottanut mitalin 

kolmissa viime kisoissa«. 

torpedokiekkoa ja filosofiaa. Kun 

Hardy Nilsson otti Djurgårdenin valmen-

taakseen, hän ja Mats Waltin halusivat 

paitsi voittaa kultaa, myös kehittää peliä. 

Päästäkseen kaksi askelta eteenpäin, he 

ottivat yhden taaksepäin, ja yhden sivulle. 

Waltinin ja Nilssonin pelifi losofi a haki 

vauhtia 1950-luvun jääkiekosta ja 1970-

luvun jalkapallosta, jota hallitsivat Franz 

Beckenbauer ja Johan Cruyff. 

»Perusperiaate on yksinkertainen. 

Minun valmentamani Tre Kronorin ja 

Djurgårdenin peruslähtökohta on se, että 

voittoon pyritään oman pelin eikä vastus-

tajan virheiden kyttäämisen kautta. Me 

haluamme olla hyökkäävä joukkue, ja että 

voi pelata hyökkäyspeliä, kiekko pitää olla 

omilla. Että kiekko pysyy meillä, pitää olla 

taitavia pelaajia«, Nilsson sanoo. 

Nilsson ja Waltin luopuivat perinteises-

tä kolme hyökkääjää ja kaksi puolustajaa 

–ajattelusta ja antoivat pelaajille uudenlai-

set roolit kentällä. Torpedokiekko tosin on 

iltapäivälehtien keksintöä, sanoo Nilsson, 

hän ei ole koskaan kutsunut pelityyliä sillä 

nimellä. Kärkihyökkääjiä he tosin kutsui-

vat torpedoiksi, koska halusivat tehdä koko 

asiasta pelaajille hauskemman. 

»Kärkikarvaajista tuli torpedoja vain, 

koska se kuulosti hauskalta. Puolustava 

hyökkääjä ja toinen puolustaja olivat »halv-

back«, koska Mats ja minä olemme yli 

viisikymppisiä ja sillä nimellä keskikenttä-

pelaajia kutsuttiin Ruotsissa 1950-luvulla. 

Ja sille luonnollinen pari oli sitten viisikon 

viimeinen jäsen, eli libero,« Nilsson jatkaa. 

»Meidän tarkoituksenamme oli vain 

antaa pelipaikoille kivat nimet, että kaverit 

innostuisivat ja sitoutuisivat rooleihinsa. 

Se helpotti myös keskustelua. ’Libero voi 

pelata kuin Beckenbauer parhaimmillaan 

ja nousta tontiltaan’ ja niin edelleen. Me 

halusimme vain värittää asiaa ja tehdä siitä 

kaikille hauskempaa«.

Nilssonin kentällisissä on usein kaksi 

perinteistä keskushyökkääjää, kaksi laita-

hyökkääjää ja yksi puolustaja. Onpa Nils-

son heittänyt Tre Kronorsin avausviisikoksi 

viiden perinteisen hyökkääjän kentällisen-

kin – osittain tosin lehdistöä härnätäkseen, 

mutta kuitenkin. 

»Me emme halunneet pelata perin-

teisellä ryhmityksellä, vaan halusimme, 

että puolustajan tonttiltakin noustaan 

hyökkäyksiin mukaan, siksi kentällisessä 

on kaksi »keskikenttäpelaajaa«. Kärki-

karvaajat – torpedot – ovat tietenkin aina 

hyök käyksen kärjessä, mutta kolmantena 

nouseekin kumpi tahansa keskikenttäpe-

laajasta. Siksi haluan kaksi keskushyök-

kääjää kentälliseen«, Hardy selittää. 

Vastustaja ei aina tiedä, kumpi keski-

kenttäpelaajista on hyökkääjä ja nousee 

hyökkäykseen. Toinen syy keskushyökkää-

jien suosimiseen oli pula taitavista, peliä 

tekevistä puolustajista. 

»Pelasimme Tshekkiä vastaan Jön-

köpingissä ja avauskentällisemme oli 

Nicklas Falk, Mikael Johansson, Kristof-

fer Ottoson, Micke Magnusson, Mattias 

Tjärnqvist, eli viisi perushyökkääjää. Me 

voitimme 4-1. Pojilla riitti taito pelata 

erilaista jääkiekkoa«, Hardy sanoo. 

Hardyn fi losofi assa koko kentällinen 

on avauksissa mukana. Kuvitellaan, että 

kiekollinen puolustaja – »halvback« – on 

kaukalon oikeassa kulmassa. Silloin toinen 

torpedo hakee vauhtia hyökkäyssiniviivalle 

ja leikkaa yli kentän, toinen puolestaan 

hakee vauhtia keskialueelta ja leikkaa 
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kiekollista kohti. Toinen »keskikenttäpe-

laaja« leikkaa tyhjään laitaan. Liberokin 

saa mielellään nousta mukaan hakemaan 

avauspaikkaa. 

»Itse asiassa tämä on aika perintei-

nen tapa pelata. Yksikään pelaaja ei ole 

koskaan pitänyt tätä vaikeana systeeminä, 

ei koskaan. Me puhumme myös siitä, että 

kentällä pitää laskea pelaajia. Jos hyök-

käyssiniviivalla edessäsi on kaksi pelaajaa, 

olet kolmas hyökkääjä. Jos edessä on 

kolme omaa, olet puolustaja ja jos omia 

on viisi, olet maalivahti«, Hardy sanoo ja 

läimäyttää kädellään pöytää. 

»Niin helppoa se on. Minä en halua 

lukita pelaajia tiukkoihin rooleihin, vaan 

annan mielelläni heidän tehdä omia pää-

töksiä kentällä. Jos kaksi puolustajaa on 

parhaassa paikassa lähteä hyökkäykseen 

– siitä vain«, hän sanoo. 

Hardyn pelaajilta ei odoteta paksujen 

pelikirjojen opiskelua, ei monimutkaisten 

avauskuvioiden harjoittelemista eikä … 

liikaa miettimistä. Hardy luottaa pelaajien 

pelisilmään ja taktiseen kypsyyteen valin-

toja tehdessään. 

»Pelaajat eivät saa ajatella liikaa. Vauh-

tia vaan luistimiin. He ovat fi ksuja pelaajia, 

siksihän olen valinnut heidät maajoukku-

eeseen. Jos pelisilmä ei riitä sille tasolle, 

virhe on minun, ei pelaajan«, Hardy sanoo. 

Karvaustilanteessa Hardykin antaa pe-

laajille selkeät vaihtoehdot. Jos vastustajal-

la on kiekko rauhassa, esimerkiksi maalin 

takana, Ruotsi pelaa perinteisellä 1-2-2 

–systeemillä ja yrittää tukkia keskialu-

een. Paitsi, jos kärkikarvaaja tuntee, että 

jaloissa riittää potkua ahdistaa puolustaja 

tukalaan paikkaan. Siinäkin tilanteessa 

päätös on pelaajan.

»Pelaajilla on suuret vapaudet tehdä 

melkein mitä vain. Ainoa asia, mitä he 

eivät saa tehdä, on miettiä asioita. Jos he 

jäävät miettimään tilanteita, he eivät enää 

ole aloitteentekijöitä vaan he luistelevat 

ikään kuin käsijarru päällä«, Hardy sanoo. 

Vaikka pelaajat saavatkin kentällä 

kohtuullisen vapaat kädet, se ei tarkoita 

sitä, etteikö jokaisella olisi tarkasti rajattu 

tehtävänsä. Hardyn ajattelumallissa rooli 

on kuitenkin antamassa pelaajalle tukea, ei 

kahlitsemassa häntä.

»Esimerkiksi Djurgårdenissa monella 

pelaajalla oli hyvinkin tarkkaan mää-

ritelty rooli, jonka kaikki tiesivät. Kun 

Allsvenskanista, ykkösdivisioonasta, tulleet 

pelaajat huomasivat pystyvänsä pelaamaan 

Djurgårdenissa torpedona, heidän itseluot-

tamuksensa kasvoi ja he pystyivät teke-

mään muutakin kuin vain karvaamaan. Jos 

» Suomella ei ollut pelissään mitään suuntaa. 
He liikuttivat kiekkoa ja luistelivat, mutta 
kukaan ei ajanut meidän maalillemme. Meillä ei 
taas ollut mitään hävittävää«. – hardy nilsson



hardy ei halua pakottaa yhtäkään pelaajaa maajoukkueeseen. 
»meillä on ase- ja oppivelvollisuus, se saa riittää«, hän sanoo.  

homma ei toiminutkaan roolin ulkopuolel-

la, vanhaan tilanteeseen oli helppo palata«, 

hän sanoo.

Hardyn torpedokiekko – kutsutaan sitä 

nyt tässäkin sillä nimellä – nousi nopeasti 

kuumaksi puheenaiheeksi kiekkopiireissä. 

Oliko Hardy Nilsson ratkaissut Gordionin 

solmun, oliko hän keksinyt keinon, jolla 

(ruotsalaisten virittämästä) keskialueen 

sumpusta päästäisiin eroon? Oliko, onko, 

Hardy Nilsson jääkiekkonero? 

»Nämä pelisysteemit, avaukset, kes-

kialueen ylitykset, karvaukset ovat vain 

apuvälineitä. Kaksinkamppailut on kaiken 

ydin. Luistele nopeammin kuin vastustaja, 

älä anna hänelle kiekkoa, tai jos he saavat 

sen, voita se takaisin, äläkä tee virheitä 

hyökkäyssiniviivalla. Ne ovat ihan perus-

asioita, joille ei voi ummistaa silmiään«, 

hän sanoo. 

58



59

puolustuspelin sietämätön keveys. Mo-

net kiekkoasiantuntijat vannovat suunnan-

muutospelin nimeen. Keskialue tukitaan, 

vastustajalta riistetään kiekko ja käänne-

tään pelin suunta salamannopeasti toiseen 

suuntaan. Yksinkertaista, mutta toisinaan 

tylsääkin tylsempää. 

»Jos kiekko on meidän hallussamme 

koko ajan, kuinka vastustaja voi vaihtaa 

pelin suuntaa? Totta kai takasiniviivalla voi 

tulla niin ahdasta, että on pakko heittää 

kiekko ränniin, mutta silloin ollaan jo mei-

dän hyökkäysalueellamme. Muuttakoot 

suuntaa siellä«, Hardy sanoo ja katsoo 

minua suoraan silmiin. 

»Minä uskon, että puolustuspelistä 

on tullut niin ylikorostuneen tärkeä osa 

jääkiekkoa siksi, että se on valmentajalle 

helpompi ratkaisu. Pelin rikkomista on 

helpompaa opettaa«, Hardy sanoo. 

Hän piirtää paperille nopeasti viisi 

palloa, ja kolme x:ää. »Onhan selvää, että 

jos meillä on viisi pelaajaa vastustajan ja 

maalin välissä, niin meillä on miesylivoima 

koko ajan, kun vastustaja hyökkää kolmel-

la hyökkääjällä«, hän selittää. 

Kuulostaa helpolta. Hardy Nilsson 

haluaa tietenkin voittaa, mutta alkaa 

kuulostaa yhä enemmän siltä, että Hardy 

haluaa paitsi voittaa, myös voittaa oikealla 

tavalla. Ja hänelle ainoa oikea tapa voittaa 

on pelin hallinta omilla taidoilla. Melkein 

tulee sellainen tunne, että Hardy olisi val-

mis häviämäänkin – paremmalleen. Mutta 

vain melkein. 

»Omilla taidoilla voittaminen on 

pallopelien suola. Kun pikkupojat pelaavat 

jääkiekkoa tai jalkapalloa, kaikki haluavat 

kiekon tai pallon. Ketä puolustaminen 

kiinnostaa«, Hardy kysyy. 

»Minun mielestäni puolustuspeli on 

asennekysymys. Totta kai hyvä pelaaja 

osaa sen, mikä on helpointa koko pelissä, 

eli rikkoa vastustajan peliä. Monien loista-

vien hyökkääjien sanotaan olevan huonoja 

puolustuspelaajia, mutta minusta kysymys 

on enemmänkin valmennuksellinen«. 

Hardyn mielestä on kummallista, 

että kaikissa pallopeleissä – jääkiekossa, 

jalkapallossa, käsipallossa – se, kenellä on 

jo valmiiksi vaikeampi tehtävä, saa tehdä 

tuplasti enemmän töitä kuin se, jonka 

tehtävä on lähtökohtaisesti helpompi. 

Puolustajille sallitaan koukkaamiset ja 

kiinnipitämiset, vaikka hyökkääjän pitää 

jo lähtökohtaisesti olla taitavampi kuin 

puolustaja pystyäkseen ohittamaan hänet. 

Nykyisin ei enää riitä, että pystyy kier-

tämään puolustajan, siihen pitää pystyä, 

vaikka puolustajat roikkuvat kaksin käsin 

paidassa kiinni. 

»Yksi-yhtä –vastaan tilanne on aina 

hyökkääjälle vaikeampi. Hänen pitää 

kikkailla, puolustajalle riittää, että seisoo 

edessä. Hyvä esimerkki erikoisesta ajat-

telutavasta oli jalkapallon vanha paitsi-

osääntö, jossa hyökkääjä ei saanut olla 

edes puolustajien rinnalla. Miksi hänen 

pitäisi antaa puolustajille etumatkaa«, 

Hardy kysyy. 

Avaan suuni, mutta koska en keksi mi-

tään hyvää vastausta, kaadan sinne lisää 

kahvia. Hardy jatkaa puhettaan. 

»Mikä sai minut jäämään neljäksi 

tunniksi järven jäälle koulun jälkeen, 

kun piti syödä lunta janoon? Tietenkin 

pelaaminen ja se, että sai leikkiä kiekon 

kanssa. Kiekostahan minä sain energiaa, 

kaikki halusivat kiekon. Nykyisin näkee 

kauhuesimerkkejä nappulafutiksessa, kun 

pikkupojat pelaavat oikeana pakkina 90 

minuuttia. Mistä hän sitä virtaa saa, kun 

hän vain seisoo omalla alueellaan, kaivaa 

nenää ja juttelee äitinsä kanssa«?



60

»Raha on muuttanut seuratoimintaa 

lyhytjänteisemmäksi. Olen kuitenkin var-

ma, että pidemmällä aikavälillä omiin, luo-

viin ratkaisuihin luottaminen on kannatta-

vampaa. Venäläiset osoittivat sen pelillään 

tuossa 1970-luvulla. Ruotsin mestarit ovat 

viime aikoina olleet pelaavia joukkueita. 

Djurgården minun aikanani, Färjestad pari 

vuotta sitten ja Frölunda viime kaudella«, 

hän sanoo. 

Elitserienin peliä on moitittu liias-

ta puolustusvoittoisuudesta ja vaikka 

Nilssonin antamat esimerkit ovatkin hyviä 

näyttöjä siitä, että kiekkoa liikuttava, hyvin 

karvaava ja liikkuva joukkue on vahvoilla, 

enemmistö Elitserienin joukkueista ei pelaa 

torpedokiekkoa muistuttavaa jääkiekkoa. 

»Voi olla, että kymmenen joukkuet-

ta kahdestatoista pelaa peruutuspeliä, 

mutta jos ne kaksi, jotka pelaavat iloista 

jääkiekkoa, ovat valovuosia muita edellä, 

miksi kukaan haluaisi pelata kuin sarjan 

huonoimmat joukkueet?«

kurotan kättäni kohti kahvikuppia. 
»Hardy, kuinka sinä oikein rakennat mm-

joukkueen?«

»Aika perinteisellä tavalla. Lopullisia 

valintoja tehdessäni aloitan aina maalivah-

deista. Nyt meillä on onneksi aika hyvä 

tilanne, ja Elitserienissäkin pelaavat maali-

vahdit, kuten Stefan Liv, Henrik Lundqvist, 

Daniel Henriksson ja Björn Bjurling ovat 

hyviä«, Hardy sanoo. 

»Kuten sanoin, haluaisin tuplamäärän 

keskushyökkääjiä. Kolmanneksi, yritän 

löytää hyviä rightin pelaajia. Niitä meillä 

ei vain ole, enkä ymmärrä, miksi jenkeillä 

puolet tuntuu pelaavan oikea käsi alhaalla. 

Johtuu varmaan baseballista«, hän miettii. 

Siinä pelilliset huomiot. Ennen kuin 

Hardy pääsee niin pitkälle, hän tarkistaa 

pelaajalta kaksi asiaa: 

1) Maajoukkue kiinnostaa

2) Hän on terve

»Lehdistön mielestä maajoukkueessa 

pelaaminen on kansalaisvelvollisuus. 

Meillä on kouluvelvollisuus ja asevelvolli-

suus, ne saavat minun puolestani riittää«, 

Hardy täräyttää. 

Euro Hockey Tourin turnauksissa 

voi kuitenkin kokeilla eri pelaajia ja eri 

taktiikoita, joten niistä on valmentajalle 

hyötyä. Hardy Nilsson ei kuitenkaan tee 

mitään unelmajoukkuettaan, ennen kuin 

on tiedossa, ketkä nhl-pelaajat ovat käy-

tettävissä. 

Hän kasasi maajoukkue-ehdokkaat 

» Raha on muuttanut seuratoimintaa lyhytjänteisemmäksi. 
Olen kuitenkin varma, että pidemmällä aikavälillä omiin, 
luoviin ratkaisuihin luottaminen on kannattavampaa.

– HARDY NILSSON
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ensimmäiselle leirille maaliskuun viimeisel-

lä viikolla. Harjoitusleirille ehtivät mukaan 

muut, paitsi loppuotteluun edenneet 

pelaajat. Ensimmäisellä viikolla ryhmä 

vain harjoitteli. Hardy valitsi ryhmään 

alusta saakka ainoastaan pelaajia, joilla on 

mahdollisuuksia pelata lopullisessa mm-

joukkueessa. Loput olivat nuoria pelaajia, 

joille harjoittelu oli hyvää kokemusta. 

»Ei nhl:stä enää niin vain tulla maa-

joukkueeseen, vaan jotkut saavat tavoitella 

paikkaa harjoitusleirin kautta«, hän sanoo. 

»Varsinkin puolustajille isoon kaukaloon 

sopeutuminen voi olla vaikeaa«. 

Hardykin tarkkailee kuitenkin nhl-tu-

loksia aina mm-välisarjaan saakka. Eihän 

sitä koskaan tiedä. Jos vaikka Sundin…

mm-kisoissa joukkueen ryhmädyna-

miikka elää melkein koko turnauksen ajan, 

kun nhl-pelaajia lennätetään kisapaikalle. 

Hardy ei harrasta seuraleikkejä, joilla 

uudet pelaajat ajettaisiin joukkueeseen 

sisään.

»Siitä vain ovesta sisään, ihan kuin 

koulussa. Viime vuonna esimerkiksi kaikki 

tiesivät, että Mats Sundin oli tulossa ja 

kaikki olivat siitä iloisia. Jopa se pelaaja, 

joka joutui väistymään, oli joukkueen 

puolesta iloinen. Viime vuonna meillä oli 

kisoissa tilanne, jossa ketju Niklas Anders-

son – Johan Davidsson – Mika Hannula oli 

ykkösketjumme ensimmäisellä leirillämme. 

mm-turnauksen lopussa se oli nelosketju. 

Vaikka ruotsalaiset ovatkin aika helppoja 

käsitellä, menee uuden järjestyksen löytä-

miseen pari päivää, olihan Sundin nuorem-

mille pelaajille esikuva«, Hardy kertoo. 

Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö Hardy 

panostaisi pelaajien viihtyvyyteen tai 

yhdessäoloon. Päinvastoin, hän on tehnyt 

monia pieniä muutoksia maajoukkueen 

rutiineihin. 

»Minun tavoitteenani on aina ollut, että 

pelaajilla olisi maajoukkueessa hauskaa. 

Olen halunnut päästä eroon päiväkoti-

touhuista, joten nykyisin asumme aina 

Tukholman keskustassa, emmekä Globe-

nissa. Pelaajat saavat nauttia keskustan 

tarjonnasta, tukholmalaiset saavat olla 

kotonaan yötä. He saavat syödä, mitä ha-

luavat. Joskus siirrymme hotellilta hallille 

bussilla, mutta olemme antaneet pelaajille 

myös matkalippuja metroonkin. Ei se niin 

vaikeata ole«, hän sanoo. 

Ja jos seuraavana päivänä ei ole ottelua, 

Hardyn puolesta pelaajat saavat ottaa pari 

oluttakin. »Hikoillaan ne sitten pois seu-

raavana päivänä«, hän sanoo ja nauraa. 

hardy ja suomalaiset. Elitserienin pelin 

tasosta ovat olleet huolissaan muutkin kuin 

Hardy, mutta harvat ovat saarnanneet yhtä 

innokkaasti ulkomaalaisia vastaan kuin 

hän. Alkuvuodesta Hardy pääsi Suomes-

sakin iltapäivälehtien lööppeihin suoma-

laislausunnoistaan. Kyse oli sillä kertaa 

toimittajan tarkkaan harkitusta väärinkä-

sityksestä, mutta Hardy on silti sitä mieltä, 

että Elitserienissä on liikaa ulkomaalaisia. 

Sitä mieltä hän on maajoukkueen pää-

valmentajana. 

»Se Expressenin [alkuvuoden] juttu 

oli groteski. Sama toimittaja oli vain pari 

viikkoa aikaisemmin haukkunut maajouk-

kueen pystyyn Baltika-turnauksen jälkeen 

ja ensimmäisessä Elitserien-ottelussa sen 

turnauksen jälkeen, hän pyysi minua arvi-

oimaan ottelun pelaajat hänen lehdelleen. 

Vastasin, etten pysty moiseen temppuun, 

kun olen seuraamassa maajoukkuekandi-

daatteja. Tarjouduin antamaan arvosanoja 

ruotsalaisille pelaajille ja sitten lisäsin, että 

»suomalaiset voimme vihata pois«. Se on 

ihan tavallinen ravitermi, kun pannaan 
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rahaa kiinni johonkin hevoseen ja sitten 

»vihataan« suosikki pois. Siitäkin nousi 

aikamoinen mekkala«, Hardy sanoo ja 

pyörittelee sormiaan. 

Ulkomaalaisten suuri lukumäärä Elit-

serienissä – lähemmäs 70 ulkomaalaista 

– on samalla syy ja seuraus. Kun lupaavia 

nuoria ei ole, tähdetkin ostetaan muualta, 

ja kun ulkomaalaisia on paljon, nuoret 

eivät saa peliaikaa. 

Vuosina 1977–1983 syntyneiden ruot-

salaisjunioreiden keskiarvosijoitus nuorten 

mm-kisoissa on kuudes. Vuosina 1972–

1975 syntyneiden (Näslund, Forsberg) sal-

do oli hopea, hopea, hopea, pronssi, hopea. 

Juuri lupaavien nuorten ruotsalaispelaa-

jien puute on saanut Hardynkin arvosta-

maan Euro Hockey Touria. 

»Aluksi olin jyrkästi pelimäärää vas-

taan, mutta olen muuttanut asennettani 

hieman. Parasta Tre Kronoria ei voi valita 

jokaiseen turnaukseen, joten yritän löytää 

myöhään kehittyviä pelaajia, kuten Lin-

köpingin Johan Franzen. Sellaisia 23–24 

–vuotiaita. Frölundan Magnus Kahnbergis-

tä (joka sai Elitserienin Kultaisen kypärän 

sarjan parhaana pelaajana, Hockeyn 

huom.) puhutaan Ruotsissa kuin huippu-

juniorista, mutta kaveri on jo 24. Hänen 

pitäisi olla parhaimmillaan«, Hardy sanoo. 

»Nyt meidän on pakko saada heidän 

kaltaisensa pelaajat huipulle ehkä jo 

Torinon olympialaisiin mennessä. 1970 

syntyneet ovat Torinon aikoihin 36-vuo-

tiaita – ja väsyneitä«, Hardy sanoo ja 

nyökkää takanani olevan jättijulisteen 

suuntaan. Mats Sundin tuulettaa kuvassa. 

Mats Sundin on syntynyt 1971. 

Hardy toivoo, että Euro Hockey Tourin 

ansiosta lähellä huippua olevat pelaajat 

saavat noustuksi vielä yhden portaan 

urallaan. Siinä, missä esimerkiksi huippu-

lahjakas Henrik Zetterberg tarvitsi vain 

kolme a-maaottelua ollakseen valmis mm-

pelaaja, Johan Franzen tarvitsee ehkä 30. 

Se sijoitus kannattaa, jos lopputuloksena 

on mm-pelaaja. 

Sweden Hockey Gamesin jälkeen Suo-

men päävalmentaja Raimo Summanenkin 

valitti materiaalipulaa. Hänen mukaansa 

Suomella on noin 40 pelaajan rinki, josta 

maajoukkueen voi käytännössä valita. 

Hardyn mielestä Suomen malli, jossa lii-

gapelaajat eivät saa pelata kuin kaksi Euro 

Hockey Tourin turnausta, on auttanut 

kasvattamaan maajoukkuepelaajia. 

»Suomella on tosin myös leveämpi ma-

teriaali ja enemmän pelaajia Euroopassa, 

ja olenkin varma, että jos mm-kisat pelat-

taisiin pelkästään Euroopassa pelaavilla 

pelaajilla, Suomi voittaisi turnauksen«, 

Hardy kuittaa. 

jääkiekko vuonna 2014. Hardy Nilsson 

on yrittänyt viedä jääkiekkoa eteenpäin 

palauttamalla sitä joiltain osin hieman 

taaksepäin, pelin juurille. Paluuta entiseen 

ei kuitenkaan ole. 

»Ainakin meillä Ruotsissa jääkiekkoa 

pelataan paljon, mutta jäästä ja valmenta-

jista on huutava pula. Nykyisin urheiluun 

tarvitaan aina joku vanhempi mukaan, 

leikkiurheilua ei enää ole. Yhteiskunta 

ei enää pysty tukemaan urheilua kuten 

ennen. Oma poikani pelaa junioreissa ja 

heidän kautensa päättyi jo helmikuun 

lopussa«, hän sanoo. 

»On vaikea ennustaa, miltä jääkiekko 

näyttää 2014. Laji on varmasti globaa-

limpi ja ehkä silloin nauretaan minun 

puheilleni, että 70 ulkomaalaista on liikaa. 

Toivottavasti useampi ruotsalainen pelaa 

Euroopassa, nyt meillä on liikaa pelaajia 

Pohjois-Amerikassa«. 
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hardyn pelifilosofia perustuu vauhtiin ja oman pelin rakentamiseen. avauspelissäkin 
viisi miestä liikkuu vauhdilla. kiekoton puolustaja (tai »keskikenttäpelaaja«) hakee 
mielellään tyhjää tilaa laidalta. 
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»Toivoisin isompia kaukaloita nhl:

äänkin, se auttaisi taitavia pelaajia … jos 

siis haluamme taitoa peliin. Amerikkalaiset 

sanovat, että hallit ovat uusia, eikä niissä 

voi muuttaa mitään, mutta sehän on ihan 

huuhaata. Ottakaa pois yksi penkkirivi, 

siitä vain. Sääli sinänsä, mutta kanadalais-

ten jääkiekko on sellaista kuin se on«.

»Minusta nhl:n matkiminen on todella 

noloa. nhl:ssä on paljon hyvääkin ja taso 

on periaatteessa huippua, mutta väliin mah-

tuu ihan kamalaakin peliä. 80 prosenttia 

pelaajista pelaa ihan varman päälle, pleksin 

kautta kiekko alueelta, eikä laitahyökkääjä 

saa lähteä omalta alueelta ennen kiekkoa. 

Kuinka siinä voi mitään hyökkäyspeliä olla-

kaan! Valmentajat pelaavat varman päälle, 

koska pelkäävät työpaikkansa puolesta. Äh, 

minä olen lopettanut sen taistelun, tunsin 

olevani Don Quijote«.

hardy on nyt 57-vuotias. Sopimus 

Ruotsin jääkiekkoliiton kanssa kattaa 

Torinon olympiakisat 2006 ja miehen 

silmissä hehkuu vielä tuttu kipinä. Rahan 

takia hänen ei kuitenkaan tarvitsisi val-

mentaa, Hardy teki pienen omaisuuden jo 

Saksan vuosinaan ja hänen rakkautensa 

raviurheiluun on myös tuottanut vuosien 

varrella. 

Viime kesänä Hardy ja Mats Sundin 

ostivat reilulla miljoonalla eurolla huip-

puravurin nimeltä Rotation. Kauppaa seu-

ranneena päivänä Rotation voitti 200 000 

euroa ja lokakuun puoliväliin mennessä se 

oli ravannut reilut puoli miljoonaa euroa. 

»Olen kuitenkin pelannut jääkiekkoa 

tai valmentanut koko ikäni. Minun iässäni 

on vaikea löytää muutakaan«, Hardy 

sanoo ja nauraa makeasti. Hän ei luennoi 

yrityksissä, eikä poseeraa mainoksissa. 
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»Tiimeistä puhutaan vaikka kuinka 

paljon nyt, miksi minä menisin fi rmoihin 

oksentamaan samaa asiaa«, hän sanoo. 

hardy ja 6-5. Ai niin. Pakkohan Hardylta 

oli kysyä, miltä viime kevään 6-5 –ottelu 

näytti voittajien vaihtoaitiosta katsottuna. 

   4.55 1-0 Mats Sundin
   7.31 1-1 Teemu Selänne
   8.55 1-2 Teemu Selänne
   18.35 1-3 Tomi Kallio 
   ----------------------------
   25.26 1-4 Kimmo Rintanen
   26.44 1-5 Teemu Selänne
   28.04 2-5 Jörgen Jönsson
   29.13 3-5 Peter Forsberg
   37.20 4-5 Jonas Höglund
   ----------------------------
   48.22 5-5 Peter Forsberg
   55.06 6-5 Per-Johan Axelsson

»Ensimmäisen erän jälkeen tilanne 

oli 3-1, ja lähinnä ajattelin, että se oli 

ottelutapahtumiin nähden väärin. Suomen 

maalit tulivat niin helposti. Osittain se 

oli omaa hölmöyttämme, sillä olimme 

tutkineet Suomen ylivoimapelin, mutta 

pelasimme silti alivoiman väärin. Kiekot 

myös pomppivat Suomelle. Jo ensimmäisel-

lä erätauolla ajattelin maalivahdin vaihtoa, 

sillä vaikka Tommy [Salo] ei pelannutkaan 

huonosti, joskus tulee päiviä, jolloin kaikki 

menee vikaan«. 

»Sitten Suomi teki 4-1 ja 5-1. Mitä siinä 

tilanteessa pystyi ajattelemaan, en vain 

ollut uskoa sitä todeksi. Koko joukkueessa 

heräsi kyllä näyttämisenhalu. Ei niinkään 

siitä, että pystyisimme vielä voittamaan 

ottelun, vaan lähinnä taistelimme kun-

niastamme. Ei kukaan ajatellut tulosta, 

vaan päätimme vain pelata täysillä ja 

antaa suomalaisten ainakin tuntea voitto 

nahoissaan«.

»Meidän toinen maalimme tuli nopeasti 

5-1 –maalin jälkeen, samaten kolmas. 

Toista erää oli pelattu viisi minuuttia, kun 

ottelu oli 5-1 ja yhdeksän, kun tilanne 

oli 5-3. Saimme parissa minuutissa kaksi 

maalia ja koko joukkue sai siitä huimasti 

energiaa. Kaikki tunsivat, että olimme taas 

pelissä mukana ja samalla huomasimme, 

kuinka huolestuneita ja pelokkaita suoma-

laiset olivat, se oli niin jävla selvää«. 

»Teemu Selänteellä oli toisessa erässä 

avopaikka, mutta Mikael Tellqvist torjui. 

Se oli tärkeä tilanne, sillä Suomi olisi var-

masti saanut taas varmuutensa ja energiansa 

takaisin ja meidän niskamme olisi ehkä 

napsahtanut poikki«. 

»Suomi lopetti pelaamisen kokonaan. 

Esimerkiksi Forsberg pääsi kävelyvauhtia 

kentän läpi 5-5 –maalissa, vaikka sitä unel-

mamaalina pidetäänkin. En tiedä, olisiko 

aikalisä pelastanut Suomea, ehkä siinä olisi 

voinut ottaa joukkueen kasaan ja sanoa, 

että ›nyt pelataan‹«.

»Suomella ei ollut pelissään mitään 

suuntaa. He liikuttivat kiekkoa ja luistelivat, 

mutta kukaan ei ajanut meidän maalillem-

me. Meillä ei taas ollut mitään hävittävää«. 

»Itse asiassa, olin ainoan kerran to-

della huolissani, kun menimme johtoon. 

Ajattelin, että johtomaali tuli kenties liian 

aikaisin. Pelkäsin, että me ajautuisimme 

samaan tilanteeseen kuin Suomi toisessa 

erässä, mutta onneksi Suomen selkäranka 

oli katkennut jo aikaisemmin«. 

Hardy on hetken hiljaa. Sitten hän 

hymähtää ja hymyilee. 

»Se on jääkiekkoa«. 

Se on Hardy. 




