
KESKISUOMALAINEN | 21PERJANTAINA 31.7.2009 

URHEILU

Kari Haavisto

Viime kauden päätteeksi jalka-
pallon Veikkausliigaan nous-
seen jyväskyläläisen JJK:n ex-
maalivahti Matti Salkojärvi, 25, 
vartioi loppukauden Ykkösessä 
pelaavan joensuulaisjoukkueen 
Jipon maalia.

Salkojärvi pelasi viime kau-
della viisi liigaottelua Maarian-
haminan IFK:ssa ja miehen ti-
lillä on yhteensä 26 Ykkösen ot-
telua.

Alkukaudesta JJK:n kanssa 
sopimuksensa opiskelujen ta-
kia purkanut Salkojärvi on tä-
hän saakka pelannut FC Vaaja-
kosken maalilla Kakkosessa.

Aivan heti Jippo ei pääse Sal-
kojärven palveluksista nautti-
maan, sillä tulevan lauantain 
AC Oulu ja ensi keskiviikon 
KooTeePee -vieraspeleissä jo-
ensuulaismaalia vartioi Kolmo-
sen kuopiolaisjoukkueen KuFu-
98:n maalia vartioinut joensuu-
laislähtöinen Petri Kuikka. 

Salkojärvi on ensimmäisen 
kerran Jipon veräjän suulla sun-
nuntaina 9. elokuuta kotiotte-
lussa helsinkiläistä Klubi-04:ää 
vastaan.

Jipon maalivahdeista Mik-
ko Ikonen on polvivamman ta-
kia sivussa koko loppukauden 
ja nuori maalivahti Ville Mäki-
nen kärsii nivusvaivasta.

Jippo pestasi
Matti Salkojärven

Tiesitkö, että...
Jyväskylän Kirin pelaaja Jani Toikka harrastaa 
deittausta, skimbausta ja budolajeja.

Suomen joukkue taistelee 
Lahden veteraaniyleisurheilun 
MM-kisoissa mitalipörssin voi-
tosta. Suomi tyhjensi pankin jo 
avauspäivänä ottamalla maas-
tojuoksuista peräti 32 mitalia, 
joista 15 oli henkilökohtaista 
ja 17 joukkuemitalia.

Oman kortensa Suomen mita-
likekoon kantoi jyväskyläläisen 
KENSU:n Terhi Kokkonen, 
joka otteli itsensä kisojen toisena 
päivänä 60-vuotiaiden naisten 

seitsenottelussa toiseksi.
– Keihäässä ja kuulassa 

annoin vähän liikaa tasoitusta, 
vaikka avauspäivän jälkeen 
vielä johdinkin, takareisi-
vaivastaan eroon päässyt, 
mutta kantapäävaivan kanssa 
taisteleva Kokkonen kertoi.

– Täällä on erittäin hyvä 
fi ilis. Jotkut ovat mukana ihan 
vain kavereiden takia. Välillä 
on liiankin kuuma, Kokkonen 
summasi tunnelmia stadionil-

ta, jossa hän oli juuri pinkonut 
satasen alkuerissä nopeimman 
ajan.

Suomalaisottelijat olivat 
kovassa vireessä, sillä miesten 
kymmenottelussa kultaiset mi-
talit ripustettiin kolmeen suo-
malaiskaulaan. Ruokolahden 
Rajun Ilpo Sopanen voitti 75-
vuotiaissa, Sporttiveteraanien 
Karri Wichmann 80-vuotiaissa 
ja Porin Urheiluveteraanien 
Pekka Penttilä 85-vuotiaissa.

YLEISURHEILU

Pohja se on Real Madridinkin kukkaros-
sa. Seura jahtasi pitkin kesää kärkkäästi 
Bayern Münchenin Franck Riberyä 
riveihinsä, mutta korvaussumma ranska-
laispelaajasta kohosi liian suureksi.
– Kolminumeroinen summa miljoonissa, 
Bayernin toimitusjohtaja Uli Hoeness 
paljasti Riberystä pyydetystä summasta.

JALKAPALLO

RIBERYN HINTA YLI 100 
MILJOONAA EUROA

Kokkosen mitalitili auki
PESÄPALLO

d 

PORI

Reijo Majasaari

Porin Pesäkarhut ja Jyväskylän 
Kirittäret esittivät niin porilai-
sille kuin valtakunnan tv-kat-
sojillekin erinomaista pesäpal-
loviihdettä.

Jännittävä ja varsinkin kum-
mankin joukkueen huippute-
hokkaan ulkopelin hienouksia 
sisältänyt tasainen yhteenot-
to päättyi Porin niukkaan 2–1 
(0–1, 1–0, 2–2, 1–0) voittoon.

Porilaisfanit kotiutuskisan rie-
mutanssiin riehaannuttaneet Pe-
säkarhut pisti kesyn avausjak-
son jälkeen Suomen mestaruut-
ta puolustavan Kirittäret jatkossa 
ahtaalle. Vaikutelmaksi jäi, että 
vastakkain oli kaksi vahvaa tä-
män kauden SM-ehdokasta. Pis-
teetkin jakautuivat kamppailun 
päätösnumeroiden tapaan 2-1.

– Jaksopistekin oli tieten-
kin tärkeä, vaikka koko potis-
ta lähdimme tietenkin taistele-
maan. Yksi piste takasi kuiten-
kin sen, että runkosarjan voiton 
takaamiseksi meille riittää lop-
pupeleistä kaksi täyden potin 
voittoa, Kirittärien pelinjohtaja 
Jussi Viljanen sanoi.

Viljanen kehui tappiosta huo-
limatta ottelun tasoa. Myös toi-
sen jakson estämistilanne mieti-
tytti pelinjohtajaa.

– Tämä oli suurta pesäpallo-
viihdettä parhaimmillaan. Pe-

laajat, joukkueet sekä hieno 
porilaisyleisö elivät kaikki mu-
kana täysin rinnoin.Showtakin 
oli mukana muutamassa tilan-
teessa. Tosin me kärsimme toi-
sen jakson estämisratkaisusta, 
josta tuli meille harmiksemme 
kaksi paloakin. Estämisestä ei 
ollut kysymys, pelinjohtaja Vil-
janen selvitti. 

Pelinjohtaja Viljanen esitti nä-
kemyksensä jo pelin aikana. Estä-
misratkaisua vilkuttaneelle pesä-
tuomarille värikkäät kommenttin-
sa kuittasi tuoreeltaan myös kak-
kospesälle edennyt Kirittärien 
Niina Rinkinen. 2-polttaja Rin-
kinen kuului Kirittärien näkyvim-
piin niin ulkopelissä kuin mailan 
varressakin. Hän löi kaksi juok-
sua. Rinkinen sivalsi avausjaksol-
la kotiin Jenni Tolosen.

Kirittärien oiva lukkari Kaisa 
Salmela uskalsi nostella lauta-
sen äärellä pelin tason mukai-
sesti. 

– Mitään sisäpelin juhlaa tämä 
ei ollut, vaikka molemmissa po-
rukoissa riittää hyviä lyöjiä. Ul-
kopeli onnistui niin meiltä kuin 
Poriltakin mainiosti.

Ottelun jälkeen Salmela har-
mitteli kotijoukkueen tiukkaa 
loppukiriä.

– Kaarella oli porilaisleirissä 
hetken sellainen tappiotunnel-
ma. Mutta jostakin kotijoukkue 
löysi ison kirivaihteen päälle, ko-
kenut Salmela pohdiskeli.

Pesäkarhut
hallitsivat
kotiutuslyönnit
Kirittäret kärsivät Porissa niukan 
tappion kotiutuslyöntikisassa.

JYVÄSKYLÄ

Ari Mäntylä

S
ebastien Loeb ajoi poh-
ja-ajan Jyväskylän MM-
rallin avanneelle Kil-
lerin erikoiskokeelle. 
Loeb oli kahden kilo-

metrin rykäisyllä 0,1 sekun-
tia nopeampi kuin Dani Sor-
do. Mikko Hirvonen oli kol-
manneksi nopein. Hän ajoi 
yleisöpyörityksen 0,9 sekuntia 
Loebia hitaammin.

– Ei minusta ainakaan ravi-
kuskia tule. En koskaan pärjää 
Killerillä, Hirvonen latasi.

Hirvonen sortui jälleen peri-
syntiinsä. Hän ajoi sisärataa lii-
an kovaa pitkiin kurveihin ja 
ajautui pehmeälle hiekalle. Sii-
nä meni kosolti aikaa.

– Huono aika harmittaa enem-
män kuin tappio Loebille. Mutta 
perjantaina tämä kisa vasta al-
kaa, Hirvonen tuumasi.

Hirvosen tallikaveri Jari-Mat-
ti Latvala kellotti kahdeksan-
neksi parhaimman ajan. Latva-
la jäi Loebin kärkiajasta 1,5 se-
kuntia.

– Tuskin kellään on koskaan 
ollut näin paljon paineita lähteä 
yleisöpätkälle kuin mulla Puo-
lan rallin jälkeen. Täytyy myön-
tää, että ei ollut yhtään sellai-
nen olo, että onpa kiva lähteä 
vetämään pohja-aika, Latvala 
sanoi.

Latvala keskeytti nöyryyttä-
västi juuri yleisöerikoiskokeelle 

Puolan MM-rallissa kesäkuussa. 
Hän varmisti varovaisella ajol-
laan torstaina, että sama virhe 
ei toistu Killerillä.

– Olisi ollut itsemurha tehdä 
samanlainen virhe toisen ker-
ran, Latvala painotti.

Latvala oli selvästi helpot-
tunut avauserikoiskokeen jäl-
keen.

– Torstai oli mulle rallin ras-
kain päivä. Päivä on ollut pitkä 
ja pitkä oli odotus ennen kuin 
päästiin ajamaan Killerille, Lat-
vala totesi.

Hänninen yllätti
Latvalan kannoille tulosluette-
lossa kiilasi Jari Ketomaa Suba-
rulla. Ketomaa ajoi Killerin eri-
koiskokeen 0,2 sekuntia Latva-
laa hitaammin.

– Auto tuntuu todella hyvälle. 
Odotan innolla perjantaita, että 
pääsen nauttimaan ajamisesta, 
Ketomaa hehkutti.

N-ryhmän pohja-aika meni 
Juho Hänniselle, jonka notee-
raus oli yleiskilpailun 14:nneksi 
nopein.

Hänninen jäi Loebista 4,4 
sekuntia, mutta vei N-ryhmän 
pohjat nimiinsä 1,9 sekunnin 
erolla Janne Tuohinoon ja An-
ton Aleniin.

– Killeri on mennyt multa nyt 
muutaman vuoden aika muka-
vasti. Ajaminen on rentoa, kun 
ei ajeta pisteistä, Hänninen sa-
noi.

Kimi Räikkösen aika oli N-

ryhmän neljänneksi nopein. 
Räikkönen jäi Hännisestä ta-
san kaksi sekuntia.

– Liukasta oli, Räikkönen hih-
kaisi tallikaverilleen Alenille.

– Mulla auto puski niin pirus-
ti. Varmaan sen takia, että ren-
kaat olivat niin kylmät, Alen 
tuumasi.

Päivän epäonnisin oli Saa-
rijärven Jarkko Nikara, jonka 
Mitsubishin vaihdelaatikko oi-
reili pahasti.

– Vaihdelaatikko on menos-
sa rikki. Laatikko pitää hirveää 
meteliä ja vuotaa öljyä. Ei tällä 
ole mitään järkeä lähteä pätkille 
perjantaina, Nikara ilmoitti.

1KILLERIN YLEISÖ-EK

Tappio turvan mitalla
Sebastien Loeb ajoi Killerin erikoiskokeen 0,9 sekuntia kotiyleisön 
suosikkia Mikko Hirvosta nopeammin.

MM-ralli tänään
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GRAFIIKKA: TUIJA TYRVÄINEN

Erikoiskoe
Siirtymätaival
Lähtö/maaliL/M

10 km

TUNGOSTA KATSOMOSSA  Killerin erikoiskoe kiinnosti yleisöä odotetulla tavalla. Ensimmäisen mutkan kiireisin oli Sebastien Loeb (vas), kun Palokan oman pojan Mikko Hirvosen 
oli tyytyminen kolmanteen sijaan.

RISTO AALTO

Kiri otti voiton pirteällä
ja varmalla ulkopelillä
Kiri palasi eilisessä ykköspe-
sisottelussa omalle hyvälle 
tasolleen, kun illan kotiottelus-
sa IPV kaatui 2–0 (6–1, 1–0). 
Jyväskyläläiskokoonpanoon 
oli tehty yksi muutos Jani Toi-
kan siirtyessä jokerin rooliin ja 
Henrik Tawastin ottaessa yk-
köskärjen ja kolmospolttajan 
paikan. Varsinkin ulkopelissä 
muutos näytti toimivan hie-

nosti.
Toisen jakson ainoan toi 

Toikka.
– Tawast on ottanut ulko-

peliroolinsa omalla hyvällä 
tekemisellään. Nyt kun Rauti-
ainen (Timo) oli taas mukana 
kuvioissa, oli jonkun tehtävä 
Tawastille tilaa ja tänään rat-
kaisu oli tämmöinen, muotoili 
Kirin pelinjohtaja Jyrki Falin.

KESÄN KUUMIN KIEKKOAVAUSN KIEKKOAVAUS

Liput: Päiväpassi istumaan 15 €, seisomaan aikuiset 8 €, lapset 5 € (alle 12 v). 
Myöhäisotteluun JYP-KalPa myynnissä myös irtolippu istumaan 10 €, seisomaan 5/3 
€. Ravintola Hurrikaanin turnausbuffet 20 € / päivä. Lipunmyynti: Ravintola Hurri-
kaani Synergia-areenalla alk klo 9.00, K-Market Liikenne Savela alk. pe klo 6 sekä 
A-puolen lippuluukku alk klo 16.30 aina ottelun JYP-KalPa alkuun asti. 
Aitiot ja asiakastilaisuudet: tiedustelut 
JYP-toimisto puh. 0207 931 000 
Varaa riittävästi aikaa 
tehostettuihin turvatarkastuksiin.

Tänään pe 31.7. klo 18.00 Jokerit - HIFK • klo 21.30  JYP - KalPa

Lauantai 1.8. klo 15.00 Pronssiottelu •  klo 18.30  Loppuottelu

            Turnausjoukkueet 
majoittaa:

KE 5.8. klo 18.30 
HARJUN STADIONILLA

Punainen kortti rasismille esiottelu klo 17.00. Portit aukeaa klo 16.45. 
Liput portilla: Aikuiset pääkatsomo 15 €, muut katsomot 12 €, lapset 
alle 18 v. 5 €. ENNAKKOLIPUNMYYNTI: Aikuiset 12 € (D,E ja F-katsomot) 
ja opiskelijat, työttömät, varushenkilöt ja eläkeläiset 8 € (D,E ja F-kat-
somot) Myynti: Sportia, Kioski Keskipiste, Grand Star Cafe, Matsi Bar. 
Fox Cardilla vapaa pääsy kaikkiin otteluihin. Lisätiedot:  www.fcjjk.com   

Otteluisäntänä:

KIIHKEÄ PAIKALLISKAMPPAILU

HANKI LIPPUSI ENNAKKOON JA VÄLTÄ JONOTUS 
OTTELUUN TULOSSA YLI 4000 KATSOJAA


