Juulia tyttömaajoukkueessa

KaPan historian ensimmäinen
Juulia Peura tyttöjen salibandymaajoukkueessa
U19-tyttöjen maajoukkueeseen valitun KaPan kapteenin Juulia Peuran ensimmäinen koitos maajoukkuepaidassa oli viime viikonloppuna 4.-6.11.2011 käydyssä kansainvälisessä EFT-turnauksessa Helsingissä. Kyseinen turnaus on tavallaan ensi kevään tyttöjen Slovakiassa pelattavien MM-kisojen “kenraaliharjoitus”. Helsingin messukeskuksessa pelatussa EFT-turnauksessa Suomen tytöt saivat vastaansa Sveitsin, Tsekin ja Ruotisin tyttöjoukkueet. Suomen tytöt voittivat turnauksen voitoillaan Sveitsistä 6-1 ja Tsekistä 5-2. Kovimman vastuksen antaneen Ruotsin kanssa tytöt pelasivat tiukan 3-3 tasapelin, mutta lähes
2000 katsojan riemuksi kokonaispisteissä yhden pisteen erolla ykkössija heltisi Suomeen.
Tyttömaajoukkue koostuu tällä kaudella lähinnä 93-94 syntyneistä tytöistä. Mukaan valittiin kuitenkin
kokemusta hankkimaan jo nuorempaakin sukupolvea. Juulia pääsi mukaan “varamieheksi”, mutta jo eskarista saakka salibandya harrastanut hyökkääjä pääsi kentälle jokaisessa pelissä. Hienot tehot kolmella syötöllään tehnyt Juulia olikin Suomen neljänneksi tehokkain pelaaja.
“Viikonlopun pelit ja sitä edeltäneet leiripäivät Eerikkilässä olivat tosi antoisia. Meidät keltanokat otettiin
hienosti mukaan joukkueeseen ja mikä parasta, pääsin pelaamaan jokaisessa pelissä: Olen tyytyväinen
syöttöpisteistä, mutta maaleja jäin vielä kaipaamaan. No, varsinainen tavoitteeni on pelata maajoukkueessa kotikisoissa v. 2014, joten onneksi tässä on vielä aikaa treenata”, Juulia kertoo tuntemuksistaan.
Se, että tulee valituksi maajoukkueeseen suurien salibandyseurojen ulkopuolelta ja vieläpä joukkueesta,
joka pelaa “vain” naisten 2-divarissa ja tyttöjen 1-divarissa, on päämäärätietoisen ja pitkäjännitteisen harjoittelun tulosta. Lukion ensimmäisellä vuosikurssilla opiskeleva pelaajalahjakkuus treenaa joukkueensa
kanssa vähintään 4 kertaa viikosa. Lähes joka viikonloppu on pelejä ja lisäksi Juulia vetää omatoimiset
harjoitukset kerran viikossa. Salibandy on noussut tyttöjen suosituimmaksi talvijoukkuelajiksi ja niinpä
myös lajin taitotaso nousee huimasti vuosi vuodelta. Menestymiseen tarvitaan sitoutumista ja kärsivällisyyttä eikä ripaus onneakaan ole pahitteeksi.
Kysymykseen, että mitä maajoukkueuralla tapahtuu seuraavaksi, Juulia vastaa vaatimattomaan tyyliinsä,
että “Sieltä käy sitten kutsu, jos käy.” Tulevaisuuden suunnitelmista Juulia mainitsee nuo tulevat MMkotikisat, mutta sen pidemmälle hän ei ole vielä tulevia pohtinut. Tosin hänen viikonlopun näyttönsä kovissa peleissä olivat sitä luokkaa, että jotkut “isot etelästä” olivat kyselleet Juulian mahdollista opiskelupaikkaa lukion jälkeen. “En mä vaan tiedä vielä mitään…” Juulia naurahtaa tähän – vielä. Seuraavaksi
hän pukee päälleen taas kotiseuransa paidan, kun KaPan naiset jatkavat 19.11. sarjapelejään Säkylässä.

