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OLS–HIFK
Pakkalassa kello 14.00
Yleisöä 1 225

■ Mikä tätä porukkaa oikein vai-
vaa? Taululla komeilevat lukemat 
3–0, ja keltasininen isäntä vie vie-
rastaan kuin sitä kuuluisaa päs-
siä narussa. Silti Pakkalan ”aurin-
kokatsomossa” liehuu punainen 
HIFK:n lippu ja laulu raikaa. 

Eikö ne tajua, että HIFK on hä-
vinnyt tämän matsin – että OLS 
pokkaa näytöstyyliin jääpallo-
mestaruuden?

Ei ne tajua.
”Helsingfors IFK – punapaita ja 

tähti”, mölisee Ouluun matkan-
nut Stadin Kingien 25-päinen 
lauma. Jään toisella puolella uu-
dessa pääkatsomossa istuu 1 200 
oululaista. Siellä hymistään, että 
näinhän tämän pitääkin mennä. 

Vaan kun ei mene. HIFK on 
kuin kannattajansa. Ei se anna 
periksi.Toista erää on pelattu al-
le kymmenen minuuttia, kun 
aurinkokatsomossa on aika sy-
tyttää ensimmäinen raketti: 3–3, 
ja HIFK on pelissä mukana.

Kohta pääkatsomo mykistyy 
täydellisesti: 3–4, 3–5, 3–6, 3–7.

Kentän itälaidalla paukutel-
laan punaisia raketteja jo lähes 
liukuhihnalta. Oululaisten toivo-
mat mestaruustunnelmat huk-
kuvat punaiseen savuun.

”Uskokaa tai älkää, me tultiin 
voittamaan. Uskokaa tai älkää, 
huomenna me voitetaan”, katso-
mo laulaa ja sekös rassaa portista 
ulos luikkivia nuoria miehiä. Al-
kaa lumipallosota.

Stadin Kingit vastaa laulamal-
la. HIFK voitti jäällä ja katsomos-
sa. Lumipallosota sentään päät-
tyy tasapeliin. 

Kärpät–HPK
Raksilassa kello 15.00
Yleisöä 128

■ Muutaman askel jääpalloken-
tän punaisesta savusta, ja edessä 
on aivan toinen maailma. Kärp-
pien naiset taistelevat HPK:n 
kanssa pronssimitaleista, ja kat-
somossa mennään perinteisin 
kuvioin: kinttaat läpsyvät, jalat 
tömistävät, tiukan paikan tullen 
takapuoli nousee penkistä.

”Eeeei. Ooooi”, yleisö huokaa, 
kun kiekko lipuu ohi Kerhon 
maalin. Kisoja ja peljä nähnyt sa-
noisi, että normimeininkiä.

”No ei nyt sentään”, katsomos-
sa kyynärsauvan kanssa jännittä-
vä kärppäpakki Mirka Kivelä tyr-
mää. ”Katsojia on enemmän kuin 
runkosarjassa, ja tunnelma pa-
rempi. Sen aistii tuonne jäälle.”

Jatkoajalle venyvä trilleri pitää 
yleisöä lämpimänä kylmässä kat-
somossa. Kylmyys hiipii toppa-
takkien alle ajassa 77.52, kun ex-
kärppä Katja Riipi vilauttaa kie-
kon kärppämaalin ylänurkkaan.

Mirka Kivelä ottaa kyynärsau-
vansa ja kinkkaa alakertaan. Ylei-
sö poistuu hissukseen paikalta.

Kärpät–Jokerit
Raksilassa kello 17.00
Yleisöä 6 337

■ Reilusta 6 000 ihmisestä lähtee 
ääntä aika paljon enemmän kuin 
reilusta sadasta. Vaan osaa 6 000 
ihmistä olla hiljaakin – yllättä-
vän hiljaa ottaen huomioon, että 
Raksilan isossa hallissa pelataan 
Suomen suosituimman palloilu-
lajin kiihkeää play off -ottelua.

Onneksi on G-katsomo. Sin-
ne lyöttäytynyt fanilauma pitää 
huolen, ettei tunnelma ole ihan 
unettava. Fanikatsomo on virees-
sä: tuomari on nuija ja pelle, jo-
keripelaajat poikkeuksetta uima-
hyppääjiä ja niin edelleen. Tässä 
katsomonosassa eletään illasta 
toiseen suurella tunteella.

Hetkittäin nurkkakatsomon 
hurmos tarttuu muuhunkin ylei-
söön. Enimmäkseen se kuitenkin 
tuntuu odottelevan jo loppuotte-
luja – jospa silloin nostaisi jo ta-
kapuolta penkistä muulloinkin 
kuin erätauolla.

OLS–Indians
Linnanmaalla kello 18.30
Yleisöä 589

■ Voi sinua Lauri Salminen, mi-
tä menit tekemään! Indians-pe-
laajan raju laitataklaus latisti 
tunnelmaa monta pykälää.

”Siinä meni musiikkivehkeis-
tä pluki poikki. Jos yleisössä on 
laulutaitoisia, niin nyt saa lau-
laa”, kuuluttaja Pertti Valppu 
höynää.

Tilanne toisen erän loppupuo-
lella on OLS:lle jo 5–0, eikä yleisö 
enää oikein jaksa innostua laula-
maan. Paras latinki on jo mennyt, 
nyt odotetaan enää loppuvihel-
lystä ja nousujuhlia. OLS:n nais-
ten rumpuryhmä kuitenkin jak-
saa paukuttaa. Vireessä on myös 
toiseen päätyyn leirinsä pystyttä-
nyt nuorten miesten joukkio.

”Hyvä Pekka! Kuka sen (6–0 -
maali) teki? Pekka, tekkiikkö nää 
maalin? Jos tekkiit, niin tuu hui-
kalle”, ryhmän pipopäinen ääni-
torvi kailottaa Ville Veikkolaisen 
tekemän osuman kunniaksi.

OLS:n viimeiset sekunnit diva-
rissa ovat yhtä möykkää. Linnan-
maan liikuntahallin pieni katso-
mo on täyteen tupattu ihmisiä ja 
huutoa. Nyt jo huudetaan kentäl-
lä ja vaihdossakin.

”Pojat jumalauta”, pipomies 
töräyttää.

”Kiitos OLS”, kuuluu yläparvel-
ta kirkkaammalla ja selvemmäl-
lä äänellä.

Juha Portaankorva, teksti
Jukka Leinonen ja 

Jukka-Pekka Moilanen, kuvat

Ääntä ja 
vimmaa
Superlauantain tunnelma kohosi
pettymysten jälkeen kattoon

JÄÄPALLO
Liiga, 2. fi naali
OLS–HIFK 3–7 (3–1)
Otteluvoitot 1–1.

Kai Nevala
Kaleva

OULU Yy, kaa, koo ja päälle vielä 
aa, bee, cee – näin se homma ete-
nee: 1–0, 2–0, 3–0.

Toista fi naalia on pelattu 40 mi-
nuuttia, OLS johtaa 3–0 ja on mat-
kalla kohti seuran 15. mestaruut-
ta. Ei tullut klassista fi naalia, kos-
ka joukkueiden tasoero on näin 
selvä, katsomossa nyökytellään.

Yleisön ajatusmaailma tai-
si tarttua oulaispelaajiin. Tästä 
vielä toinen jakso ja kultakemut 
käyntiin.

Ei tullut kultajuhlia. Tapahtui 
jotain, mikä ei ole täysin harvi-
naista jääpallossa, mutta täysin 
omituista OLS:n kohdalla: 3–1, 
3–2, 3–3, 3–4, 3–5, 3–6, 3–7.

HIFK iski yhden maalin ennen 
puoliaikaa ja vei toista jaksoa 

ihan kuusi nolla. Pakkalan teko-
jäällä pelataan sittenkin kolmas 
loppuottelu sunnuntaina. 

Mitä puoliajalla tapahtui, 
OLS:n pelaajavalmentaja Samu-
li Niskanen?

”Kävimme jaksoa läpi ja tote-

simme, että peli on hyvin hallus-
sa. Korostimme, ettemme ota tur-
hia jäähyjä, vaan jatkamme nöy-
rästi ja maltilla. Nöyryys jäi kopin 
puolelle”, Niskanen ihmetteli.

Poissa oli nöyryys, kun kentäl-
lä luisteli mestaruusjuhlia odot-

tanut joukkue. Kauden aika-
na vain kerran hävinnyt ryhmä 
näytti taitavan ja liikkuvan OLS:
n sijasta alokasmaisia virheitä te-
kevältä oppipoikien poppoolta.

”Kauden huonoin jakso osui 
juuri tähän saumaan. Syytä on 
vaikea löytää. En usko, että ku-
kaan pelaajista odotti jo kulta-
kinkereitä”, Niskanen mietti.

Joukkueen kapteeni Jarmo 
Mällinen ihmetteli otteen kir-
poamista, mutta ei myöntänyt 
ylimielisyyttä.

”Tuntui, että teimme kaikki 
mahdolliset virheet tässä yhdes-
sä ottelussa. Emme pystyneet 
lyömään edes pitkää sovitulla ta-
valla.”

OLS:n ensimmäinen jakso rul-
lasi odotetusti. Markus Kum-
puoja, Marko Kilpeläinen ja 
Mällinen viimeistelivät läpiajon-
sa täsmälleen samanlaisilla har-
hautuksilla.

Toisella jaksolla HIFK:n aktii-

vinen karvaus lamautti mestari-
suosikin pelin. Siihen päälle tuh-
ti pino jäähyjä sekä OLS:lle epäta-
vallisen huonoa liikettä ja 45 mi-
nuutin oppitunti romahdukses-
ta oli valmis.

OLS:lla oli mahdollisuus pääs-
tä peliin mukaan, mutta Niska-
sen läpiajon viimeistely 3–3-ti-
lanteessa jäi torsoksi.

”Annoimme vähän turhan hel-
posti periksi. Olisihan tappioase-
massakin ollut vielä puoli tuntia 
aikaa. Siinä ajassa pystyy pelejä 
kääntämään”, Niskanen totesi.

Kauden huipentuman kannalta 
HIFK:n voitto oli mainio asia. Nyt 
mestaruus saa sinettinsä ratkai-
sevassa ottelussa, jossa molem-
milla joukkueilla on mahdolli-
suus kultaan.

Luistinseuralle on jaettu kulta-
mitaleja kauden alusta asti, mutta 
jääpallokin on – piskuisesta koos-
taan huolimatta – hämmästyttä-
vän pyöreä. Liigan  voittaminen ei 

ole ilmoitusluontoinen asia.
”Yleinen mielipide on saatta-

nut olla tuollainen, mutta jouk-
kueen sisällä sellaista ei ole ol-
lut. Olemme koko kauden ajan 
pelannut HIFK:ta vastaan tiuk-
koja pelejä. Tämä oli karvas esi-
merkki siitä, mitä pieni löysää-
minen voi saada aikaan”, Niska-
nen muistutti.

OLS:lle sattui ottelun jälkeen 
vielä ikävä etikettivirhe, kun pal-
kintojenjakoon kokoontui HIFK:
n rinnalle vain viisi pelaajaa.

OLS:n ja HIFK:n ratkaiseva kolmas 
loppuottelu alkaa sunnuntaina Pak-
kalan tekojäällä kello 13. Ottelu nä-
kyy myös Ylen netti-tv:ssä.

45 minuutin oppitunti romahduksesta
HIFK nöyryytti Luistinseuraa täydellisesti, mestaruus ratkeaa sunnuntaina

OLS:n aikalisä ei tuonut tulosta.  Joukkueen peli jatkui sekavana.

JUKKA LEINONEN

Katso kuvagalleria.

Lasse Kyllönen
OULU Harva uskoi Helsingin IFK:
n enää nousevan sillasta, kun 
avausjaksoa oli jäljellä viitisen 
minuuttia ja tulostaululla ko-
meilivat isäntien 3–0-johtonu-
merot.

Keskiviikon ensimmäisessä osa-
ottelussa maaleitta jääneillä puna-
paidoilla teki ensimmäisen puoli-
tuntisen aikana tiukkaa päästä 
pallon kanssa edes keskiviivan yli. 
Kuparisen rikkominen näyttikin 
helsinkiläisittäin pitkään toivot-
tomalta – tasalukemiin kirimises-
tä puhumattakaan.

”Huono alku meni ylilatautu-
misen piikkiin. Puristimme ai-
van turhaan, vaikka paineethan 
olivat OLS:lla. Mehän olemme 
tässä fi naalisarjassa haastajia”, 
HIFK-luotsi Ari Kukkonen linjasi.

Avausjakson lopulla piristy-
misen merkkejä osoittanut vie-
rasjoukkue tuli tauolta kentälle 
kuin uudestisyntyneenä. Samaa 
ei voi sanoa kotijoukkueesta, jon-

ka korttitalo sortui helppoihin 
virheisiin parissakymmenessä 
minuutissa.

Koko ottelun ajan metakkaa 
pitäneen helsinkiläisten faniryh-
mä Stadin Kingien toisen jakson 
laulussa olikin osuva sanoma: 
”Kaikki pomppii HIFK:lle”. Vie-
rasjoukkue kiitti isäntiään lah-
joista ja paineli hetkessä karku-
matkalle.

”Tauolla korostimme, että mei-
dän täytyy jättää turha hermoilu 
pois ja pelata omaa peliämme”, 
Kukkonen kertasi.

Helsinkiläisten lienee syytä ol-
la sunnuntaina terävänä heti al-
kuvihellyksestä lähtien, sillä OLS 
tuskin pelaa kahta noin huonoa 
ottelua peräkkäin.

”Sunnuntaina meidän täytyy 
pelata koko ottelun ajan yhtä 
hyvin, kuin mitä pelasimme tä-
nään toisella jaksolla. Jos se ei rii-
tä mestaruuteen, OLS on silloin 
kultamitalinsa ansainnut”, Kuk-
konen korosti.

Vahva toinen 
jakso riitti HIFK:lle

Stadin Kingit kävi hiljentämässä kullasta haaveilleen oululaisen jääpalloyleisön

Stadin Kingit olivat kuninkaita myös Pakkalan tekojään aurinkokatsomossa.

Polvivaivainen kärppäpakki Mirka Kivelä jännitti katsomossa.

Toiselle jatkoerälle venynyt ottelu piti kärppäfaneja piinassa.

OLS:n liiganousu kelpasi pienimmillekin salibandyn ystäville.

Nämä loppuottelut taita-
vat olla täällä jo liian tut-
tua kauraa, ja katsomokin 
on aika kaukana itse ur-
heilijoista. Ne vaikuttavat 
tunnelmaan.”

Salibandyvalmentaja Karo
Kuussaari jääpallokatsomossa

Ensi vuonna sitten uu-
destaan, ensi vuonna.”

Pettynyt naiskärppien
kannattaja

Pelle, pelle, pelle...”
Kärppien fanikatsomon

näkemys illan tuomarista

Kiva ja ihan uskomaton 
tunne... Ensin me ja nyt 
pojat perässä. Tämä on 
iso helpotus meille kai-
kille. Nyt me kaikki voim-
me lähteä hyvillä mielin 
lomille.”

Miehiä kannustanut OLS:n
naisten Boglarga Bartaovics
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