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Kirittärien Paula Järvi
superin heinäkuun pelaaja

Paula Järvi valittiin heinäkuun
pelaajaksi. KUVA: SATU RISKILÄ

HELSINKI: Sotkamon Jymyä
edustava lukkari Jani Komulainen ja Jyväskylän Kirittärien
kakkosvahti Paula Järvi on
valittu superpesiksen heinäkuun pelaajiksi.
Viime kaudella vuoden
pelaajaksi nimetty Komulainen
avitti Sotkamon runkosarjan
voittoon ja johtaa ylivoimaisesti
miesten superpesiksen kärkilyöntitilastoa 176 onnistuneella
etenijän siirrolla. Komulainen
voittaa tilaston toisen kerran
peräkkäin. Itä–Länsi-ottelussa

Komulainen pokkasi kentän
parhaan palkinnon hänelle
hieman oudommalla pelipaikalla kolmosvahtina.
Myös Järvi auttoi seuransa
runkosarjan voittoon ja sai
siinä hyvää tukea Katja Saarelta. Sisäpelissä vaihtajan roolissa pelaava Järvi on edistänyt
etenijöitä pesältä toiselle hienolla 77,9 prosentin teholla.
Järvi on lisäksi erinomainen
etenijä ja johtaa etenijätilastoa
ennen runkosarjan viimeistä
kierrosta.

Pois potkittu Messina
saa jatkaa Serie A:ssa
ROOMA: Italian jalkapalloliiga
Serie A:sta aikaisemmin pois
potkittu Messina saa jatkaa
pelejään pääsarjassa. Italian
vetoomustuomioistuin kumosi
Italian jalkapalloliiton (FIGC)
päätöksen pudottaa seura pois
sarjasta huonon taloudellisen
tilanteen vuoksi.
Toinen talousongelmien
kanssa painiva pääsarjaseura
Torino ei saanut valitustaan
läpi, joten seuran kohtalona on
sarjasta putoaminen. Torino on
väitteiden mukaan antanut

vääriä taloudellisia takuita
Italian veroviranomaisille
pimittääkseen jopa 18 miljoonan euron velkansa.
Messina ja Torino erotettiin
sarjasta jo heinäkuun puolivälissä taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi, mutta molemmat
valittivat asiasta Italian olympiakomitealle (Coni). Coni
kuitenkin hylkäsi Messinan ja
Torinon vetoomukset jatkaa
sarjassa, joten seurat valittivat
edelleen asiasta alueelliseen
vetoomustuomioistuimeen.

”

Jos autosta
puhkeaa
rengas, niin sinun
täytyy pysähtyä
vaihtamaan se itse.
Emme aio lähettää
varikkohenkilökuntaa
paikanpäälle.

Fordin rallitallin päällikkö Malcolm
Wilson nolla-autoa ajavalle
formulakuski Mika Salolle

Saisinko nolla-auton, kiitos?

NESTE-RALLI: Mika Salo lupaa tuoda Fordin uuden ralliaseen ehjänä maaliin.

Parin vuoden päästä hän saattaa asettua itsekin MM-rallin lähtöviivalle.
JYVÄSKYLÄ
Joni Malkamäki

Neste-ralliin on viime vuosina
osallistunut vuorollaan joukko
suomalaisia legendaarisia veteraanikuskeja. Markku Alèn, Timo Salonen ja Ari Vatanen ovat
vuorollaan hauskuuttaneet yleisöä ja keränneet mediahuomiota järjestäjien iloksi. Tällä kertaa
valokeilassa on poikkeuksellisesti nolla-auto, jonka puikoissa
istuu rata-autoilija ja ex-F1-kuljettaja Mika Salo.
Salo ja kartturi Jukka Aho
saavat järjestäjältä käyttöönsä
keskiviikkona Paviljongissa ensiesittelyssä olleen etuvetoisen
N-ryhmän Ford Fiesta ST -ralliauton, jonka tehtaan virityspaja M-Sport on rakentanut Focus
WRC:n jatkeeksi.
Salo toteutti viime talvena pitkäaikaisen haaveensa ja osallistui uransa ensimmäiseen rallikilpailuun. F1-tähti toi N-ryhmän Mitsubishi Lancer Evo 8 autonsa Hämeenlinnan Vanajanlinnan rallissa yleiskilpailun
sijalle 27. N-ryhmässä sijaksi kirjattiin 18:s. Sittemmin pari sorarallia on päättynyt ulosajoihin,
mikä ei kuitenkaan ole ammattiurheilijaa masentanut, päinvastoin. Salon aikomuksena on
ajaa Neste-ralli joskus myös kilpailijana, joten kokemusta kaivataan.
– Itseasiassa kysyin itse
AKK:lta mahdollisuutta ajaa
nolla-autolla pätkät läpi, sillä tavoitteena on jonain päivänä
osallistua itse kilpailuun huippuautolla. Minulla ei ole vielä
läheskään riittävästi sorakokemusta, että voisin lähteä kisaan
mukaan. Yksi vuosi näin, ja miksei vielä seuraavakin, ja ehkä sitten vasta kisaan, Salo uumoili.
Suomalaiset formulakuljettajat JJ. Lehto, Keke Rosberg ja
Mika Häkkinen ovat olleet tuttu näky etenkin talviralleissa. Salokin myöntää, että lumella ajaminen on mieluisampaa, sillä sorakisa ei juuri anna anteeksi virheitä.
– Lumeltahan se mullakin
tammikuussa alkoi. Nyt ajoin
pari sorakisaa, enkä pysynyt tiellä juuri ollenkaan. Vaikeinta on
nuotittaminen. En ole tottunut
kuuntelemaan nuottia ja olenkin
ajellut kisoissa pitkät pätkät pelkällä silmällä. Pitäisi käydä Risto Mannisenmäen kursseilla ja
opetella se asia kunnolla. Molemmissa ulosajoissa nuotti on
ollut oikein, mutta mä en ole
kuunnellut sitä, Salo myönsi.
Uuden Fiestan keskiviikkona
medialle esitellyt Fordin rallital-

lin päällikkö Malcolm Wilson
sanoi naureskellen, että Ford ottaisi autonsa mieluusti ehjänä takaisin. Hän myös muistutti Saloa, ettei huolto pelaa ralleissa
aivan samoin kuin formuloissa.
– Jos autosta puhkeaa rengas,
niin sinun täytyy pysähtyä vaihtamaan se itse. Emme aio lähettää varikkohenkilökuntaa paikanpäälle, Wilson vitsaili.

VALKEAKOSKI
STT

Valkeakosken Hakan tämän
kauden taru jalkapallon Mestarien liigassa päättyi toiselle karsintakierrokselle, kun norjalainen Vålerenga kaatoi valkeakoskelaiset Tehtaan kentällä tylysti 4–1. Kun ensimmäinen osaottelu oli päättynyt Oslossa Vålerengan 1–0-voittoon, pääsi
norjalaisseura seuraavalle kier-

rokselle yhteismaalein 5–1.
Hakan kannalta ottelu alkoi
erinomaisesti ja pallo oli islantilaisvahti Arni Gautur Arasonin
selän takana jo yhdeksän minuutin jälkeen. Cheyne Fowlerin syöttämä pallo löysi Toni
Lehtisen, joka pyöräytti Ronny
Johnsenin sekaisin ja sijoitti pallon tarkasti verkon perukoille.
Hakan riemua kesti vajaat 20
minuuttia. Kun 27. minuuttia oli
täynnä pääsi Vålerengan kapteeni Kjetil Wähler tyrkkäämään pallon ruuhkan keskeltä
ohi Mikko Vilmusen. Lopullinen niitti tuli varsin nopeasti,
kun Tore Andre Flo löysi kahta
minuuttia myöhemmin vapaan
paikan ja pisti pallon verkkoon.

man antidopingtoimisto Wadaa
pidentämään steroidien käytöstä
seuraavaa rangaistusta. IAAF:n
on määrä ehdottaa Wadalle, että
rangaistus muutettaisiin tulevaisuudessa kahden vuoden sijasta
neljän vuoden mittaiseksi. IAAF
siirtyi käyttämään neljän vuoden
kilpailukieltoa ensi kertaa 1989.
– Osasimme odottaa, että siitä
koituisi ongelmia. Mutta kyseinen järjestely ei yksinkertaisesti
toiminut, joten jouduimme
palaamaan kahden vuoden
kieltoon 1997, Ljunqvist sanoi.

Kirittäret kukisti
Ylihärmän tyylikkäästi
Pelinjohtaja Armi Ahola oli
maltillisen tyytyväinen
voitokkaaseen
runkosarjaan.
Naisten superpesiksen runkosarjan voiton jo aiemmin varmistanut Jyväskylän Kirittäret
päätti keskiviikkona runkosarjan komeaan 0–2 (0–3, 2–7) vierasvoittoon Ylihärmän PesisJunkkareista. Kirittärien ulkopeli oli jälleen hyvässä lyönnissä, ja
sisälläkin jyväskyläläisten tehot
tuntuivat olevan kohdallaan,
vaikka riveistä puuttuivat kuumetaudista kärsivä Maaru Seppä ja vaivojaan paranteleva Niina Rinkinen. Ylihärmää vastaan
Kirittärien tehokkaimpia olivat
yhden kunnarin lyönyt ja neljä
juoksua tuonut, ottelussa Kirittärien parhaanakin palkittu Paula Järvi, yhden juoksun lyönyt ja
kaksi tuonut Mervi Koistinen
sekä tehot 2/1 tehtaillut Silja
Rehunen.
Kirittärien pelinjohtaja Armi
Ahola oli runkosarjan viimeisen
ottelun jälkeen tyytyväisellä mie-

lellä.
– Hyvin tyylikäs peli meiltä
etenkin siihen nähden, että kokoonpano oli taas melko lailla
erilainen kuin on totuttu. Siitäkin huolimatta pystyttiin oikein
tasapainoiseen suoritukseen,
Ahola kiitteli joukkuettaan.
Kirittäret voitti runkosarjan
lopulta peräti kymmenen pisteen
erolla Lapuaan. Piste-ero jyväskyläläisten pahimpaan oli varsin
selkeä, mutta Ahola painotti, ettei se kerro kaikkea todellisista
tasoeroista Kirittärien ja Lapuan
välillä.
– Olen aina ollut sitä mieltä,
että pisteiden tuijottelu antaa
ihan vääränlaisen kuvan. Lapua
menetti kauden aikana pisteitä
sinne sun tänne, kun me taas
pystyttiin pelaamaan helpotkin
pelit hyvin. Meidän väliset kohtaamisethan olivat kuitenkin aina hyvin tiukkoja vääntöjä, joten
jos tuijottaa vain sarjataulukkoa,
menee ajatukset helposti vikaan
tasoeroista, Ahola painotti.
– Mielenkiintoinen jatkosarja
on odotettavissa. Helppoja pelejä ei varmasti ole, vaan kaikki
matsit tulee oleman tiukkoja,
Ahola ennakoi sunnuntaina alkavaa ylempää jatkosarjaa.

NHL-joukkueiden
pelaajahankinta kiihtyy
TORONTO, LOS ANGELES,
NEW YORK, DETROIT
Reuters, AP

Mika Salo ajaa Neste-rallissa nolla-autoa. Alla on Fordin uusi N-ryhmän Fiesta, joka esiteltiin keskiviikkona Jyväskylässä. KUVA: RISTO AALTO

Vålerenga pudotti Hakan tylyin lukemin
Valkeakoskelaisten
materiaalin kapeus
ratkaisi ottelun
norjalaisille.

HELSINKI: Yhdysvaltain lajiliitto
veti takaisin sääntömuutosehdotuksensa Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n kongressissa
Helsingissä. Yhdysvaltalaiset
olivat alustavasti ehdottaneet,
että steroidien käytöstä seuraisi
elinikäinen kilpailukielto.
IAAF:n lääketieteellisen
komitean puheenjohtaja Arne
Ljunqvist arvioi, että sääntömuutoksesta olisi aiheutunut
eritoten juridisia ongelmia. Sen
sijaan Ljunqvist ilmoitti, että
IAAF aikoo painostaa Maail-

Mika Seppänen

Etuautokokemusta
vuosien takaa
Nolla-autot miehistöineen valmistautuvat ralliin samoin kuin
muutkin kilpailijat. Kuvioon
kuuluu reittiin tutustuminen ja
nuotitus, mikä palvelee Salon tulevaisuuden kisahaaveita. Keikan upouuden Fordin puikoissa
kuljettaja aikoo ottaa ainakin
vauhdin puolesta rauhallisesti.
– Se on mulle työtehtävä. Me
ajellaan hissukseen ja pysytään
tiellä. Olisi kiva olla kisassakin
mukana, mutta tällä keinoin
päästään ainakin maaliin, kun ei
tarvitse ajaa kelloa vastaan.
Ralliautot eivät ole Mika Salolle täysin vieraita kapistuksia,
sillä hän ajoi jo ennen F1-uraansa etuautoa ja jäänuotteja mm.
Juha Kankkuselle. Tuolloin Salon kanssa samassa kopissa istui
Atso Aho, kun vuoden 2005
Neste-rallissa nuottia lukee Atson poika Jukka.
– En ole ajanut Jukka Ahon
kanssa ennen, mutta hänen isänsä Atson kanssa ollaan tehty yhteistyötä 10–15 vuotta sitten. Jyväskyläkin on menty kerran läpi
etuautona ja pari kertaa Monte
Carlo sekä ainakin kerran Portugali.
Salon nykyinen työnantaja
Maserati kuluu italialaiseen Fiatkonserniin, joka puolestaan rakentaa parhaillaan Super 2000 ralliauton prototyyppiä. Suomalaiskuski on päässyt jo kokeilemaan Punton päälle tekeillä olevaa autoa ja vauhti oli heti kohdallaan.
– Mulla on periaatteessa suullinen diili, että pääsen ajamaan
Punto Super 2000 -projektia, ja
katsomaan millainen se on asvaltilla. Ajoin sillä kesällä Tallinnan rallissa ja jäin 10 kilometrin
asvalttipätkällä parhaalle WRCautolle vain kuusi sekuntia. Harmi, että se oli kisan ainoa asvalttipätkä.
Salon ralliura jää Jyväskylän
kilpailun jälkeen pienelle tauolle, sillä miestä työllistävät rataautokilpailut pääosin Yhdysvalloissa. Seuraavan kerran hänet
nähtäneen Mitsubishinsä ratissa
Hyvinkään SM-rallissa lokakuussa.

IAAF ei langeta elinikäistä
pannaa steroideista

Toisella jaksolla Hakan vauhti hiipui ja Vålerenga pääsi hallitsemaan peliä. Kolmas maali
syntyi tunnin pelin jälkeen, kun
Flo ja Steffen Iversen repivät
Hakan puolustuksen riekaleiksi.
Lopulta Iversenillä oli helppo
työ siirtää pallo tyhjään maaliin.
Flo itse iski loppulukemat vartti
ennen pelin päätöstä Vilmusen
käsien kautta.
– Puoli tuntia pystyimme
haastamaan Vålerengan, mutta
sitten tuli pari virhettä, Hakan
valmentaja Olli Huttunen harmitteli.
Huttusen mukaan vastustajan
laajempi materiaali ratkaisi.
– Meillä on ollut koko kauden
varsin kapea materiaali ja tänään

se näkyi.
Vålerenga kohtaa kolmannella ja viimeisellä karsintakierroksella belgialaisen Club Bruggen.
Otteluparin voittaja pelaa Mestarien liigassa tällä kaudella.

Liverpool
rynni jatkoon

Jarkko Okkonen (oik.) yritti pysäyttää Stefan Izhikazin eilisessä
Mestarien liigan karsintaottelussa. KUVA: ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA

Liverpool eteni tiistaina jatkokierroksille Mestarien liigassa
yhteismaalein 5–1. Liverpool otti 2–0-voiton liettualaisesta Kaunasista toisen kierroksen toisessa osaottelussa ja varmisti jatkopaikkansa yhteismaalein 5–1.
Liverpoolin suomalaispuolustaja Sami Hyypiä oli kentällä
avauksessa ja pelasi täydet 90
minuuttia.

Jääkiekkoliiga NHL:n ilman sopimusta olevien pelaajien hankinta kiihtyi radikaalisti tiistaina.
Palkkakaton kanssa muiden liigan suurseurojen tavoin taisteleva Colorado Avalanche menetti
puolustaja Adam Footen Columbukseen. Philadelphia Flyers
vahvistui kolmella kokeneella
puolustajalla, kun Derian
Hatcher, Mike Rathje ja Chris
Therien liittyivät seuraan.
Viime viikolla New York Rangersin sopimuksesta ulos ostettu
Bobby Holik vahvistaa jatkossa
Atlanta Thrashersin hyökkäystä.
Kahdeksan kautta St. Louis
Bluesissa ja sitä ennen kolme
kautta Ottawa Senatorsissa pelannut keskushyökkääjä Pavol
Demitra teki puolestaan kolmivuotisen sopimuksen Los Angeles Kingsin kanssa.
Ukrainalainen
puolustaja
Aleksei Zhitnik jatkaa jääkiekkouraansa NHL-liigan New
York Islandersissa. Seura teki
32-vuotiaan Zhitnikin kanssa
neljän vuoden sopimuksen.
Zhitnik pelasi viime kaudella
Venäjän liigaa AK Bars Kazanin
joukkueessa. Hän keräsi 23 ottelussa tehot 1+8. Työsulkua
edeltäneellä kaudella hän pelasi
Buffalossa 64 NHL-ottelua ja teki niissä neljä maalia ja antoi 24

maalisyöttöä.
Islandersin puolustus kaipasi
tilkettä työsulun jälkeisellä kaudella, sillä entisistä pelaajista
vain Janne Niinimaalla oli voimassa oleva sopimus. Seuran
puolustajapula vain kasvoi, kun
Adrian Aucoin vaihtoi Islandersin paidan Chicago Blackhawksin sotisopaan.
Myös jatkosopimuksia on
NHL-joukkueiden sisällä väkerretty tiiviiseen tahtiin. Steve
Yzerman sopi keskiviikkona
vuoden jatkosta Detroit Red
Wingsin kanssa. NHL-liigan historian pisimmän ajan, vuodesta
1986, joukkueen kapteenina toiminut Yzerman, 40, oli aiemmin
lähellä lopettaa uransa saatuaan
silmävamman vuoden 2004 pudotuspeleissä.
Liigan työsulun aiheuttaman
välivuoden jälkeen Yzerman on
Detroitin toimitusjohtajan Ken
Hollandin mukaan valmis kasvattamaan 1 721 pisteen saalistaan 22. kaudellaan.
– Olen varma, että hänellä on
vielä paljon hyvää kiekkoa pelaamatta, Holland hehkutti.
Vancouver Canucks teki puolestaan jatkosopimuksen ruotsalaiskiekkoilija Markus Näslundin kanssa. Vasempana laitahyökkääjänä pelaava Näslund,
32, teki Vancouver Province lehden mukaan Canucksin
kanssa kolmen vuoden jatkosopimuksen.

Padova sai lisää
suomalaislentopalloilijoita
PADOVA
STT

Lentopallomaajoukkueen passari Mikko Esko on tehnyt sopimuksen Italian A1-liigassa pelaavan Giotto Padovan kanssa.
Eskon avopuoliso, naisten maajoukkueen yleispelaaja Saara
Loikkanen puolestaan siirtyy
toiseen saman kaupungin seuraan, Megius Volley Club Padovaan, joka pelaa myös pääsarjassa.
– On todella hienoa, että pääsimme samaan paikkaan pelaa-

maan ensi kaudeksi, sopimuksen mallia 1+2 vuotta tehnyt Esko iloitsi.
Loikkasen sopimus on vuoden pituinen. Padovasta on
muodostunut Euroopassa pelaavien suomalaisten tukikohta, sillä miesten maajoukkueesta seurassa pelaavat ensi kaudella
myös hakkuri Matti Hietanen ja
19-vuotias passarilupaus SimoPekka Olli. Syy suomalaissuosioon löytyy Padovan valmennuspenkiltä, jossa istuu myös Suomen maajoukkuetta valmentava
Mauro Berruto.

