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Urheilu

USA löi Kanadan
ja pudotti Suomen
Sveitsin pronssipariksi
Jääkiekko
STT
Harbin, Kiina

Suomi kohtaa Sveitsin jääkiekon naisten MM-turnauksen pronssiottelussa lauantaina Harbinissa Kiinassa. Sveitsi
voitti jatkolohkon ja eteni siten
otteluun kolmannesta sijasta.
Ratkaisevassa ottelussa Sveitsi
voitti torstaina Venäjän maalein 2–1.
MM-turnauksen finaalissa
pelaavat lauantaina Kanada ja
USA. Suomi jäi mitalilohkossa kolmanneksi ja pronssiotteluun. Asia ratkesi mitalilohkon
viimeisessä ottelussa, jossa Yhdysvallat kukisti Kanadan maa-

lein 4–2. USA keräsi mitalilohkossa neljä, Kanada kolme ja
Suomi kaksi pistettä.
Suomi pelaa pronssista, vaikka otti mitalilohkossa kautta
aikojen ensimmäisen arvokisavoittonsa Yhdysvalloista. Loppuottelupaikka olisi vaatinut
Suomelta voittoa myös Kanadasta tai Yhdysvaltojen tappiota Kanadalle. Suomi hävisi Kanadalle 2–4.
Sveitsi pelaa ensi kertaa MMmitaleista. Joukkue voitti jatkolohkossa Venäjän lisäksi Ruotsin. Suomi on voittanut edellisen kerran MM-pronssia 2004
Kanadassa.
TV2 näyttää Suomen ja
Sveitsin pronssiottelun lauantaina klo 11.50-13.10.
Lehtikuva

Calgaryn suomalaisvahti
Miikka Kiprusoff
torjuu San Josen Patric Marleaun maalintekoyrityksen.

Miikka Kiprusoff
torjui edun Calgarylle

Ukkomies aukaisi paikkoja
Hiihto: Sami Jauhojärvi ylivoimainen Jokkavaaran juhlakisoissa
Raija Suopajärvi

JAARLI PIRKKIÖ
Rovaniemi

Jokkavaaran 80-vuotisjuhlakisoihin saatiin yllätysvieras, kun
jälki-ilmoittautuneiden joukossa oli Suomen paras mieshiihtäjä Sami Jauhojärvi. Tuore ukkomies pitikin ladulla ylivoimaisesti kovinta vauhtia.
Viime viikonvaihteessa Ylitorniolla naimisiin mennyt
Jauhojärvi luisteli 9 kilometriä
aikaan 22.15,6. Historian kirjoihin miesten kisan voittajaksi jää
kuitenkin Ounasvaaran Hiihtoseuraa edustava virolainen ampumahiihtäjä Martin Maasek,
joka hävisi Jauhojärvelle 1.36,0.
Jauhojärvi hiihti piirikunnallisen kilpailun ulkopuolella,
koska hän edustaa Vuokatti Ski
Teamia.
Kolmanneksi nopein ja varsinaisen kisan kakkonen oli Lapin Veikkojen Aleksi Harjula (1.49,2).
– Isä (Reijo Jauhojärvi) vihjaisi tiistaina, että Oikaraisella olisi kisat. Olisin muutenkin
vetänyt tänään harjoituslenkin,
joten samahan se oli laittaa lappu rintaan.
– Hiihdosta puuttui nyt viimeinen terä. En ole palautunut
vielä täydellisesti Rukan SM-kisojen viideltäkympiltä, Jauhojärvi tuumi.
Rovaniemeläinen muisteli

Jääkiekko: Maalivahtien ilta NHL:ssä
STT, AP
San Jose

NHL-jääkiekkoliigan Stanley
cup alkoi yllätyksellä Kaliforniassa. Heti avausottelussa San
Jose löi päätään seinään kotonaan. Miikka Kiprusoff tilkitsi
Calgaryn maalin tuloksekkaasti, johdatti joukkueen 3–2-vierasvoittoon ja pokkasi parhaan
pelaajan palkinnon,
Kahden paljon pelaavan maalivahdin kohtaamisessa Kiprusoff löi Sharksin Jevgeni Nabokovin. Kiprusoff torjui peräti
37 kertaa, ja etenkin kolmannen
erän loppuvaiheissa Kiprusoff
oli kiekkosateessa. Sharksin pelaajista Ryane Clowe onnistui
kuitenkin ainoana maalinteossa
ottelun viimeisessä erässä. Hän
kavensi 2–3:een ajassa 59.03.
Clowe myös teki San Josen
avausosuman avauserässä.
Calgarystä Stephane Yelle viimeisteli kaksi maalia.

Koivun 1+1 ei auttanut
Myös länsilohkon toisessa
kamppailussa vierasjoukkue
kaappasi kotiedun. Colorado
kukisti Minnesotan Joe Sakicin
jatkoaikamaalilla 3–2. Minnesotan maalissa Niklas Bäckström
torjui 19 kertaa, mutta päästi
toisessa erässä kaksi maalia viidestä kohti tulleesta laukauksesta. Coloradon ja ottelun parhaana palkittiin maalivahti Jose
Theodore, joka torjui 28 kertaa.
Minnesotasta Mikko Koivu iski
maalin ja syötti toisen.
Hudsonjoen kamppailu New

Jerseyn ja New Yorkin välillä
alkoi vierasjoukkue Rangersin
merkeissä. Rangersin Scott Gomez tukisti kasvattajaseuraansa
kolmella maalisyötöllä ja palkittiin ottelun parhaana. Rangers
voitti ensimmäisen kohtaamisen 4–1 ja nappasi kotiedun itselleen. Myös maalivahti Henrik Lundqvist oli mies paikallaan, 26 torjuntaa.
Runkosarjassa Rangers ja Devils kohtasivat kahdeksan kertaa ja vain kerran Devils voitti.
Pittsburghissa kotijoukkue Penguins jatkoi runkosarjan viime kierroksien malliin.
Penguins voitti kahdeksan perättäistä kotiottelua. Yhdeksäs
kotivoitto tuli pudotusotteluiden alkajaisiksi Ottawaa vastaan lukemin 4–0. Pittsburghin
maalissa Marc-Andre Fleury oli
kuin muuri. Hyökkääjistä kunnostautuivat Gary Roberts kahdella ja Jevgeni Malkin maalilla
ja kahdella syötöllä.
Fleury torjui 26 laukausta ja
pelasi oman uransa ensimmäisen nollapelin pudotuspeleissä.
Ottawa oli saamaton ylivoimapeleissä, joita sillä oli seitsemän
pelin aikana. Edes kahden miehen ylivoimalla Ottawa ei pystynyt ohittamaan ottelun parhaana palkittua Fleuryä.
Ottawa eteni viime vuonna
Stanley cupin loppuotteluun.
Tänä vuonna sen tie voi päättyä nopeasti mm. runkopelaajien loukkaantumisten takia. Daniel Alfredsson, Mike Fisher ja
Chris Kelly olivat edelleen sivussa.

Anni Hakola piti kovinta vauhtia
naisten sarjoissa.

Ounasvaaran Hiihtoseuraa
edustava virolainen ampumahiihtäjä Martin Maasek yllätti
miesten kisassa.

hiihtäneensä Jokkavaaran kisoissa kerran aiemmin – juniorisarjassa.
– Nämä ladut ovat kyllä tuttuja. Tänne on tullut tehtyä pitempiä harjoituslenkkejä Ounasvaaralta, mies totesi.

Norjassa kova sprintti
Jauhojärvi oli Jokkavaarassa
aukaisemassa paikkoja lauantain tiukkaa rykäisyä varten.
– Norjan Mosjöenissä hiihdetään sprinttikisa, missä ovat
mukana lähes kaikki maailman
parhaat erikoismiehet sprintticupin voittajan Ola Vigen Hattestadin johdolla.
– Mosjöenin sprintti on
showtapahtuma, missä hiihdetään 600 metriä. Tyyli on perinteinen, mutta otan mukaan vain
luistelusukset ja hiihdän tasatyöntöä, Jauhojärvi suunnitteli.
Ahkerasti kilpaileva Jauhojärvi päättää kauden viikon kuluttua Inarin Kultapullokisoihin.
– Kisastartteja olisi tullut vieläkin enemmän ellen olisi sairastanut keuhkoputkentulehdusta syksyllä, Jauhojärvi sanoi.
Jauhojärvi on asunut Rovaniemellä pian neljä vuotta, mutta aikoo olla kirjoilla Ylitorniolla niin pitkään kuin se on mah-

Sami Jauhojärvi jakeli nimikirjoituksia Jokkavaarassa.

dollista.
– En vaihda kirjoja ennen
kuin on pakko, mies totesi.

Ampumahiihtäjä yllätti
Miesten yllättäjä oli toiseksi nopeimman ajan hiihtänyt Martin
Maasek. Tallinnalainen ampumahiihtäjä edustaa Suomessa kilpaillessaan Ounasvaaran

Hiihtoseuraa.
– En odottanut, että olisin sijoittunut näin hyvin, Maasek
myhäili tyytyväisenä.
24-vuotias Maasek on opiskellut elokuusta lähtien Rovaniemen ammattikorkeakoulussa ja viipyy paikkakunnalla
ainakin lukukauden loppuun
asti.

– Tarkoitus on olla täällä pitempäänkin, jos se on mahdollista. Voisin harjoitella koko kesän Rovaniemellä ensi kauden
kilpailuja silmällä pitäen, Maasek suunnitteli.
Maasek on harjoitellut Esko
Upolan valmennuksessa. Hän
kuuluu Viron B-maajoukkueeseen ja kiersi talven aikana am-

pumahiihdon Euroopan cupin
kilpailuja.
Naisten sarjoissa kovinta
vauhtia piti Ounasvaaran Hiihtoseuran Anni Hakola, joka
voitti 16-vuotiaiden 5 kilometriä ajalla 16.50,6.
Oikaraisen Hakan järjestämiin juhlahiihtoihin osallistui
90 kilpailijaa.

VisanPallon B-tytöissä osaamista ympäri Lappia
Kausi alkaa: Lappilaisseurat
kokosivat voimansa

FC Lynxiä ja KP-55:ttä onnistuneesta yhteistyöstä, joukkueenjohtaja Ari Vainionpää kertoo.

RoPS, Lynx, KP-55
JOUNI VALIKAINEN
Kemi

Jo tulevana lauantaina sarjapelit I divisioonassa aloittava
VisanPallon B-tyttöjen joukkueessa näyttäytyy lappilainen
tyttöjalkapallotaitoa hyvin laajasti. VisanPallo on kemiläinen-

seura, mutta B-tyttöjen joukkueessa on osaamista Kemin ja
Keminmaan lisäksi Kemijärveltä, Rovaniemeltä, Torniosta ja
Tervolasta.
– Tytöt ovat halunneet pelata
ja hakea menestystä joukkueessamme ja kiitänkin ToTa-junioreita, Rovaniemen Palloseuraa,

Kemijärveläinen Maiju Pöyliö harjoittelee kotipaikallaan
KP-55:n C-poikien kanssa ja
rovaniemeläiset RoPS:n naisjoukkueen mukana. Joukkueen
RoPS-lähtöiset pelaajat ovat
Salla Määttä ja Ida Pöyliö. FC
Lynxistä VisanPalloon tuli Ida
Ruokanen.
– Pitkäjänteinen työ taitavine

vahvistuksineen osaavien valmentajien käsissä antaa meillä
mahdollisuuden tavoitella menestystä ylimmällä sarjatasolla.
Kevätkierroksen tavoitteena on
säilyttää sarjapaikka ja tavoitella nousua syyskierroksen jälkeen. Nousun pitää tapahtua
viimeistään ensi vuonna kevätkierroksen jälkeen ja pelata sen
jälkeen mestaruussarjan kärjessä, Vainionpää kaavailee.
VisanPallon B-tyttöjen päävalmentajaksi tuli viime kesänä
Seppo Hosio.

Maalivahteja valmentaa Tommi Salmi.
Hosio on kokenut valmentaja, mutta nyt hänen käsissään
on ensimmäistä kertaa tyttöjoukkue. Ainakin tähän saakka
Hosio on pitänyt uudenlaisesta
pestistään.
– Haastetta tässä työssä riittää, varsinkin kun nousimme
portaan ylöspäin. Lähinnähän
me vielä opettelemme joukkueen kanssa harjoittelua. Perusasiat ovat jääneet aiempina
vuosina liian vähälle, joten nii-

hin pitää keskittyä, Seppo Hosio kertoo.
Uusi sarjataso vaatii valmentajaltakin uusia kujeita.
– Olemme koventaneet harjoittelun tehoa, koska peliaika on tytöillä 2x40 minuuttia.
Ongelmanamme on ringin pienuus, sillä meillä on vain 17 pelaajaa. Särkymävaraa ei oikeastaan ole pelitason siitä laskematta.
Visanpallo kohtaa lauantain
sarja-avauksessa Junkohallissa
kokkolalaisen GBK:n klo 14.

Mika Kallio hakee
menestysputkelleen
jatkoa Estorilista
JARNO SAARI
Estoril, Portugali

Ratamoottoripyöräilijä Mika
Kallio lähtee jälleen tavoittelemaan kärkisijoja 250-kuutioisten luokan kolmannesta MMosakilpailusta Portugalin Estorilin radalta.
Kallion tavoitteelle löytyy
myös katetta, kun itävaltalaistalli Red Bull KTM:n kalusto
on ollut kovassa iskussa jo viime syksystä lähtien.
Valkeakoskelainen on noussut podiumille kuusi kertaa
kymmenessä viime kisassa. Kallion pistekeskiarvo viimeisestä
kuudesta kisasta on 17,33.
– Tavoitteena on nyt kerätä
palkintopallisijoja ja ajaa tottakai aina voitosta, kun siihen
on mahdollisuus, Kallio suun-

nitteli.
– Estorilin rata sisältää paljon
kiihdyttämistä ja jarruttamista.
Ne ominaisuudet sopivat tunnetusti pyörällemme. Tosin tämän radan viimeinen sektori on
tuottanut aikaisempina vuosina
meille ongelmia.
– Toivottavasti nopeat säädöt
löytyvät heti perjantaina. Siitä
olisi hyvä lähteä hiomaan suorituskykyä kohdalleen sunnuntain kisaa varten.

Hyvä putki Estorilissa

Mika Kallion kommentit kiinnostavat ennen viikonvaihteen kisaa
Estrorilissa.

Mika Kallio ei ole koskaan pitänyt Estorilin rataa suosikkinaan, vaikka 4182-metrinen
portugalilaisrata on näytellyt
merkittävää osaa miehen MMuralla.
– Keväällä 2005 saavutin
täällä urani ensimmäisen paa-

lupaikan ja voiton piikkiluokassa. Voitto lohkesi silloin kovan
kamppailun jälkeen, Kallio kertaili hienoja muistojaan.
– Sen voiton lisäksi olen yltänyt täällä myös kaksi kertaa

palkintopallille. Sitä menestystä
olisi tarkoitus jatkaa.
Kallio on MM-pisteissä toisena, neljä pistettä Aprilialla ajavaa italialaista Mattia Pasinia
jäljessä.

