
Tommi Pinta – koripallosta sujuvasti jenkkifutikseen

Tommi  Pinta  aloitti  futiksen  keväällä  2005  ja  pelasi  U19 
maajoukkueen  kanssa  EM-kisoissa  seuraavana  vuotena.  Ennen 
lähtöään  USA:han  sisempi  laitahyökkääjä  käväisi  miesten 
maajoukkueessa  ja  pelasi  kasvattajaseurassaan  Tampere  Saintsissa 
sekä  myöhemmin  Jyväskylä  Jaguaareissa  että  Seinäjoki 
Crocodilesissa Vaahteraliigaa.  Vuodet 2007-2010 hän pelasi  USA:n 
yliopistosarjassa Missouri  Valley  Collegessa.  2011  Pinta  palasi 
Suomen  kentille,  jossa  hän  dominoi  sekä  hyökkäyksen  että 
puolustuksen  puolella.  Pinta  edusti  Suomea  myös  miesten 
maajoukkueessa.

Pinnan  ura  amerikkalaisessa  jalkapallossa  lähti  kolmessa  vuodessa 
raketin  lailla  nousuun.  Pinna  jenkkifutisuran  alkutaipaleella 
ensimmäiset  amerikkalaisen  jalkapallon  harjoitukset  pistivät 
miettimään  lajin  harrastamisen  aloittamista.  Intensiivisen 
koripalloharrastamisen  jälkeen  harjoitusten  intensiteetti  ja  vaatimustaso  tuntui  alhaiselta.  Kun 
taustalla  oli  kymmenisen  treeniä  viikossa,  tuntui  jenkkifutis  kovuudessaan  kuitenkin  lähinnä 
mukavalta puuhailulta. Valmentajien vastuulla on vaatimustason ylläpito ja tekemisen meiningistä 
huolehtiminen. Innostuksen uuden lajin harrastamiseen ja vähitellen omien kykyjen jalostamiseen 
ensikontaktit  lajiin  kuitenkin  antoivat.  Tommi  Pinta  oli  koripallossa  mukana 
ikäkausimaajoukkuetasolla.  Kovat  urheilijat  kiinnostuvat  varmasti  amerikkalaisesta  jalkapallosta, 
kun harjoitusympäristö on intensiivinen ja haastava. 

2007 ensimmäisellä  kaudellaan  USA:ssa Pinta  ei pelannut,  kun hänen statuksensa oli  red shirt, 
jolloin  sisäänajovuotena  pelaaja  harjoittelee  joukkueen  mukana,  mutta  ei  osallistu 
kilpailutoimintaan. Joukkue eteni tuolloin vaikean alkukauden jälkeen voitti lähes sensaatiomaisesti 
jatko-otteluissa ensin Friends Universityn 34-21, seuraavalla kierroksella Ohio Dominican Univ 48-
34,  mutta  hävisi  pakkasolosuhteissa  South  Dakota:ssa  sijaitsevalle University  of  Sioux  Fallsille 
harmittavasti pisteellä  10-11  NAIA  finaalin. Pelaajamateriaali  oli  huippuluokkaa liigaa 
ajatellen. Vastaavaa materiaalia ei enää ollut käytössä. 
NAIA:n pienten yliopistojen sarja on tasollisesti hyvä liiga. Liigasta löytyi mm. paljon D1- tason 
atleetteja jotka olivat joko hölmöilleet itsensä pihalle NCAA:sta tai sitten arvosanat eivät vain olleet 
riittäneet NCAA:hin.  Yksikään pelaaja ei  Tommi Pinnan peliaikana pelannut joukkueessa yhtään 
yritystä molempiin suuntiin. Kilpailu pelipaikoista oli sen verran kovaa, että ei ollut varaa missata 
oman pelipaikan  tärkeitä harjoituksia.  Jokainen  keskittyi  omaan  hommaansa  ja  näin  saatiin 
jokaiselle paikalle paras pelaaja.  2010 playoffit  jäivät väliin, vaikka ranking olisikin oikeuttanut 
Vikingsin playoffeihin. 2009 vuonna samassa tilanteessa samalla recordilla Missouri Valley pääsi 
play offseihin, mutta hävisi tiukan matsin ensimmäisellä kierroksella.Missouri Valley:n recordi oli 
voittava kaikki neljä kautta Tommi Pinnan opiskellessa: 2007 8-2; 2008 7-3; 2009 8-2;2010 8-2 
record.

Tommi Pinnan tilastot:
2007 2 ottelua ei tilastomerkintöjä (red shirt vuosi)
2008 3 ottelua 5.0 kiinniottoa 87.0 jaardia 17.4 ka
2009 4 ottelua 11.0 kiinniottoa 150.0 jaardia 13.6 ka
2010 8 ottelua 19 kiinniottoa 300 jaardia 5 maalia 15.8 ka

2007  vuoden  Pinta  harjoitteli  joukkueen  kanssa,  mutta  ei  voinut  pukea  otteluihin  sääntöjen 
johdosta. Tämän johdosta Tommi Pinnalla on vielä jäljellä pelivuosi college futista. Toissa kaudella 
2  ensimmäisen  pelin  jälkeen  Tommi  Pinta  johti joukkueensa  tilastoja kiinniotoissa. Pinta  pääsi 



aloittamaan näissä otteluissa. 
Ammattilaisajatuksia Tommi Pinnalla oli jossain vaiheessa ja valmentajien kanssa jotain puheita oli 
combine-tapahtumiin  osallistumisesta, mutta  mahdollisuudet  niistä  jatkoon  pääsyyn olivat  niin 
pienet  ja  ongelmaksi  muodostui  se,  että olisi  pitänyt  asua  koko  kevät  USA:ssa  treenaten  ja 
valmistautuen  näihin testeihin.  Sisempää  laitahyökkääjän  paikkaa  pelannut Pinta  ei  nähnyt,  että 
mahdollisuudet olisivat olleet riittävät moiseen panostukseen.

Testitulokset 2010:
40y: 4,78 s
Vertikaali hyppytesti: 31 inches, n. 80cm
Penkkipunnerrus max: 375 lbs, n. 170 kg
Rinnalleveto: 305 lbs, n. 140 kg

Pinta  valittiin  2009  Academic  All-American 
-joukkueeseen  ja  2010  hän  sai  2nd  Team  All-
Conference  kunniamaininnan.USA:n vuodet  opintojen 
suhteen  sujuivat  hyvin.  Hän sai  koulusta  tupla-
pääainetutkinnon  Finance  &  Economics  -aineista 
keskiarvolla 3.65. 


