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URHEILU
Litmanen jaTihinen
sivussa Saksa-pelistä
JALKAPALLO: Jari Litmanen
joutuu jättämään väliin Suomen jalkapallon MM-karsintaavauksen Saksaa vastaan ensi
viikolla. Myös Hannu Tihinen
ja Niki Mäenpää joutuvat
sivuun karsinta-avauksesta.
Stuart Baxter on täydentänyt
joukkuetta Tampere Unitedin
Antti Pohjalla ja Lilleströmin
Otto Fredriksonilla.
Palloliiton verkkosivujen
mukaan FC Lahtea edustava

Litmanen ei ehdi toipua pelikuntoon kärsittyään pitkäaikaisesta ja sitkeästä flunssasta sekä
kuumeesta. Tihinen sai FC
Zürichin Uefa-cupin ottelussa
aivotärähdyksen ja joutuu
huilaamaan viikon päivät.
Mäenpää puolestaan loukkasi
olkapäänsä seurajoukkueensa
Den Boschin sarjapelissä.
Suomi kohtaa Saksan MMkarsinnan avauspelissä 10.
syyskuuta Olympiastadionilla.

Kaisa Salmela ja Topi
Kosonen elokuun pelaajat

Kaisa Salmela

PESÄPALLO: Jyväskylän Kirittäret naisten ja Raahen Pattijoki
miesten puolella lukeutuvat
Superpesiksen kuumimpiin
mestarikandidaatteihin. Suosikkien paineita helpottaa
tilanne lautasen ääressä, sillä
kuukauden pelaajiksi valitut
Topi Kosonen ja Kaisa Salmela ovat hurjassa vireessä.
Jyväskylän Pesiksen tavoitteena on ollut antaa tällä kaudella enemmän vastuuta nuo-

rille, jolloin kokeneempien
pelaajien rooli tukipilareina
korostuu. Kaisa Salmela on
jälleen hoitanut mallikkaasti
oman tonttinsa lautasen ääressä. Simon Kirin kasvatti on
monipuolinen ja oivaltava
lukkari, jonka vahva ase on
korkea tolppa.
Sisäpelissä Salmela on noussut joukkueensa ykköskotiuttajaksi ja iskenyt jatko-otteluissa
tehot 1+20 lyötyä.

”

Kolmannessa
erässä pelasin
hyvin ja neljännen
aloitin hyvin, mutta
sitten loukkasin
polven ja lopussa
kadotin myös vireen.

Jarkko Nieminen

Manchester Cityn
omistaja vaihtumassa
JALKAPALLO: Arabiemiraattilainen yhtiö on ostanut Englannin
jalkapallon valioliigaseura
Manchester Cityn, kertoo
Arabian Business -lehti.
Lehden mukaan Abu Dhabi
United Group for Development
and Investment -yhtiö osti
seuran sunnuntaina Thaimaan
entiseltä pääministeriltä Thaksin Sinawatralta. Sotilasvallankaappauksessa syrjäytetty
Sinawatra osti Cityn viime

toukokuussa.
– Tavoitteemme on erittäin
yksinkertainen – tehdä
Manchester Citystä Valioliigan
suurin seura. Tällä kaudella
tavoite on sijoittua neljän
kärkeen, yhtiön hallituksen
jäsen Sulaiman al-Fahim sanoi
Arabian Business -lehdessä.
Manchester City vahvisti ,
että neuvottelut ovat käynnissä.
Se ei kuitenkaan vahvistanut,
että kauppa olisi jo tehty.

Pudonneen
Niemisen
murheina
olka ja polvi

Jyväskylän
Rugby Clubilla
yhä oljenkorsi
SM-finaaliin

NEW YORK

Joni Malkamäki

JYVÄSKYLÄ

STT

Jarkko Niemisen eteneminen
Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa päättyi kolmannella kierroksella New Yorkisssa.
Chileläinen Fernando Gonzalez
löi suomalaisen tennisässän runsaan kahden ja puolen tunnin
pelaamisen jälkeen eräluvuin
7–5, 6–4, 6–7 (7–3), 6–1.
Miehet ovat kohdanneet toisensa kuusi kertaa, ja viidesti
voittaja on ollut Gonzalez. Arvoturnauksessa miehet olivat
kohdanneet kerran aiemmin.
Myös vuonna 2003 Pariisissa
Gonzalez voitti Niemisen.
Tällä kertaa Nieminen sinnitteli Gonzalezin tahdissa kolme
erää, mutta neljännessä chileläinen onnistui selvästi paremmin
kuin kentällä kompuroinut ja itseään telonut suomalainen. Ratkaisuerässä Gonzalez mursi Niemisen syötön kolme kertaa ja vei
erän ja samalla ottelun 26 minuutissa.
Neljännessä erässä Nieminen
kaatui ja kolhi olkaansa tilanteessa 1–3, ja huoltaja tuli tarkistamaan tilanteen. Heti kaatumisen jälkeen Nieminen menetti syöttönsä saamatta pistettäkään.
– Olka on kunnossa. Löin sen
vain hyvin kovaa ja siihen sattui
vähän aikaa. Mitään ei ole murtunut, Nieminen kertoi.
Enemmän kuin kipeä olka
Niemisen pelaamista haittasi kivulias polvi.
– Loukkasin polveni neljännen erän alussa. Hieman pelotti
juosta kentän kulmaan, mutta
olassa ei ole vikaa, Nieminen sanoi.
– Kolmannessa erässä pelasin
hyvin ja neljännen aloitin hyvin,
mutta sitten loukkasin polven ja
lopussa kadotin myös vireen.

Henri Kontinen
toiselle kierrokselle
TENNIS: Henri Kontinen eteni
maanantaina tenniksen US
Open -turnauksen poikien
kaksinpelin toiselle kierrokselle. Kontinen voitti kauden
viimeisen grand slam -turnauksen ensimmäisellä kierroksella
Zimbabwen Takanyi Garangangan erin 7–6 (9–7), 6–3.
US Openissa neljänneksi
sijoitettu Kontinen pelasi heinäkuussa Wimbledonin grand
slam -turnauksen poikien
kaksinpelin loppuottelussa,
mutta hävisi Bulgarian Grigor
Dimitroville.

Vuosina 2004 ja 2005 miesten
rugbyn Suomen mestaruuden
voittaneella Jyväskylän Rugby
Clubilla (JRC) on takanaan hyvä
kausi. Parin vaikean vuoden jälkeen joukkue on jälleen koonnut rivejään ja palannut pienessä lajissa Suomen huipulle. JRC
voitti SM-sarjan turnausmuotoisena pelatun pohjoislohkon ja
taistelee parhaillaan paikasta finaaleihin.
Semifinaaleissa vastassa on
kahtena vuonna mestaruuden
voittanut Tampere, joka kukisti
JRC:n kaksiosaisen sarjan
avausottelussa lauantaina 37–0.
– Kahden ottelun yhteistulos
ratkaisee finalistin. Ero ei ole lajin mittakaavassa paha, mutta
toki vastassa on kova joukkue.
Vähimmäistavoite on, että voitamme ottelun ja katsomme sitten riittävätkö pisteet, JRC:n
Sampo Mälkiä kertoi.
JRC:n kuluvan kauden päätavoite on ollut uusien pelaajien sisäänajo joukkueeseen, joka on
sujunut mainiosti.
– Takana on pari vaikeaa
kautta (2006–2007), jotka johtuivat pääosin siitä, kun brittiläinen valmentajamme palasi kotimaahansa. Samalla lähti tärkeitä pelaajia. Nyt olemme saaneet
pelaajavalmentaja Joonas Lehtisen johdolla taas homman hyvin käyntiin, Mälkiä valotti.

Kuudes sija suuri
pettymys Bomanille
Jyväskylän Veneseuran Nikea (FIN 14364) onnistui pitämään hopeavauhtia Lohjanjärven aallokossa. KUVA: ENSIO TOIKKANEN

Vesiltä mitalisade Jyväskylään
PURJEHDUS: Kalle Ahola pokkasi SM-kultaa ja Nikean miehistö SM-hopeaa.
Erkki Kinnunen

Navakka pohjoistuuli puhalsi
komean mitalisateen Jyväskylään Lohjanjärvellä järjestetyissä Lightning-luokan SM-purjehduksissa.
Kolmipäiväisen kisan voittajavene Gamman miehistöön kuului Jyväskylän Veneseuran Kalle Ahola. Tuusulanjärven Pur-

jehtijoiden lipun alla seilaavan
Gamman kipparina toimi Matti
Leppänen ja toisena gastina
Kimmo Kalliola.
Hopeapytyt päätyivät Jyväskylän Veneseuraan, kun Nikea jätti viisinkertaisen Suomen mestarin Kimmo Aromaan venekunnan pronssille. Hopeavene Nikeassa purjehtivat Samppa J.
Salminen, Tero Kotimäki ja

Heikki Nurmi.
SM-kulta Jyväskylän Veneseuraan on harvinaista herkkua.
– Samppa Salminen voitti
vuonna 2000, kun Jyväskylässä
järjestettiin SM-kisat, Ahola
muisteli.
33-vuotias Ahola on jyväskyläläinen, vaikka purjehti SM-kisassa Tuusulanjärven veneessä.
– Me ollaan sillä samalla ka-

veriporukalla seilattu jo kahdeksan vuotta. Muuten kyllä purjehdin JVS:n lipun alla, Ahola
selvitti.
Gamman mestaruus tuli täysin
ylivoimaisesti, sillä se voitti kahdeksasta purjehditusta lähdöstä
viisi päätyen 11 pisteeseen. Nikean tilille ei kirjattu yhtään lähtövoittoa, mutta se ehätti kolme
kertaa kakkoseksi keräten 23 si-

jalukupistettä. Eroa pronssiveneeseen tuli kolme pistettä.
SM-kisan haastavia olosuhteita kuvaa hyvin että vakaana kevytveneenä tunnettuja lightningveneitä kaatui perjantaina kolme
ja vielä sunnuntaina yksi. Kuperkeikoista selvittiin ilman vahinkoja.
Jyyväskylän Veneseuran juniorit Heikki Tulomäki, Sini

Souru ja Juuso Vuorinen sijoittuivat
Atsula-veneellään
13:nneksi.
Timo Järvinen, Antti Kanninen ja Petri Sallinen ajoivat Lola -veneellään sijalle 15 ja Olli
Lehtinen, Pekka Lehtinen ja
Jukka Lehtinen Old Ladylla sijalle 19.
SM-kilpailuun osallistui 20 venekuntaa.

HELSINKI

ovat vain Mikko Jokela ja Hannes Hyvönen.
Jyväskyläläistä kiekkovoimaa
Leijonissa edustavat JYP:n puolustajat Ville Mäntymaa ja Jyrki
Välivaara sekä hyökkääjät Ossi
Louhivaara ja Juha-Pekka Hytönen.
Sen sijaan esimerkiksi Sinuhe
Wallinheimo, Olli Malmivaara,
Jarkko Immonen ja Tuomas
Pihlman ovat viikonlopun tapahtumista sivussa.

STT, Keskisuomalainen

Kähinää
kabinetissa

Suomen jääkiekkomaajoukkueen uusi päävalmentaja Jukka
Jalonen kartoittaa ensi töikseen
suomalaisen pelaaja-arsenaalin.
Ykköskäskijän tulikasteeseensa,
lauantain ja sunnuntain Ruotsiotteluihin, Jalonen nimesi osin
pakon sanelemana selkeän kokeiluryhmän.
Nimetystä joukkueesta löytyy
niukasti kokemusta. Viime kevään MM-joukkueesta mukana

Jalosen palapeliä hankaloitti
Nordic Trophyn päällekkäisyys.
Pohjoismaisessa turnauksessa
mukana olevat Kärpät, Tappara,
Jokerit, HIFK ja TPS suostuivat
antamaan kabinettikähinöiden
jälkeen vain yhdet pelaajat Leijonien käyttöön.
– Jonkin verran kättä väännettiin. Ratkaisu ei ole täydellinen, mutten usko, että se painaa
kenenkään mieltä, Jalonen ker-

toi.
Päivämäärät on merkattu
Kansainvälisen jääkiekkoliiton
kalenteriin maajoukkuetoiminnaksi, joten SM-liigajoukkueiden oli sääntöjen puitteissa luovutettava pelaajia Leijoniin.
– Vaikeuksia oli, kun nimistä
alettiin puhua. Halusimme välttää sitä, että pelaaja joutuisi pelaamaan kolme ottelua peräkkäisinä päivinä. Siksi päädyttiin
siihen, että ne, jotka pelaavat
perjantaina, ovat vain sunnuntaina maajoukkueen mukana,
Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja
Heikki Hietanen selvitti.

Sveitsissä vähän
NHL-pelaajia?
Vaikka ensikertalaisia on iso liuta, Jalonen haluaa heti ensimmäisestä ottelusta lähtien viedä
maajoukkueen peliä eteenpäin.
– Haemme pelirohkeutta ja
uskallusta pitää kiekkoa, pelinopeutta pitää myös saada lisää, Jalonen listasi päätavoitteitaan.

Ruotsi asettaa vastaan rutinoituneemman ryhmän, mutta
Jalonen haluaa luoda syyskuun
maaotteluissa katseen tulevaisuuteen.
Suurimmat yllätysnimet Jalosen maajoukkueryhmässä ovat
Ässistä HPK:hon siirtynyt Joonas Kemppainen ja Kanadan junioriliiga WHL:stä Bluesin miehistöön liittynyt Juuso Puustinen.
Viime kevään MM-kisoissa
Kanadassa Suomella oli koossa
väkevä ryhmä, jossa oli peräti 15
Pohjois-Amerikassa pelaavaa
pelaajaa. Ensi toukokuussa
Sveitsissä Jalonen uskoo tilanteen olevan toinen.
– Jos kymmenen on, se on jo
aika kova juttu. Voi olla vähemmänkin, hän pohti.
Jalonen on jo kahtena kesänä
vetänyt harjoituksia valtaosalle
NHL-pelaajia ja luonut näin
pohjaa erityisesti helmikuussa
2010 Vancouverissa käytäviä
olympialaisia varten.

Kopteff Hollannista
Norjan Aalesundiin
JALKAPALLO: Hollannin jalkapalloliigan Utrechtissa viime
kaudet pelannut laituri Peter
Kopteff on solminut loppukauden kattavan sopimuksen
Norjan pääsarjan Aalesundin
kanssa.
Norjan pääsarja on Kopteffille tuttu paikka, sillä hän pelasi
useamman kauden Vikingin
riveissä ennen siirtymistään
Stokeen, Englantiin ja sieltä
edelleen Utrechtiin.
Kopteff on pelannut Suomen
paidassa 39 A-maaottelua ja
viimeistellyt yhden maalin.

Leijonien kokeiluryhmään
mahtui neljä JYP-pelaajaa
Ruotsi-otteluissa ovat
mukana Ville Mäntymaa,
Jyrki Välivaara, JuhaPekka Hytönen ja Ossi
Louhivaara.
Jääkiekkoliitto väänsi
pelaajista kättä Nordic
Trophy -seurojen kanssa.

TRIATHLON: Tiina Boman oli
kuudes triathlonin MM-kisoissa Hollannin Almeressa. Miesten sarjassa Teemu Toivanen
joutui keskeyttämään ja Jarmo
Hast hylättiin kisan jälkeen.
Vain Teemu Lemmettylä sai
sijoituksen ja oli 25:s.
Boman itse ei ollut lainkaan
tyytyväinen sijoitukseensa, sillä
hän lähti hakemaan mitalia.
– Ainoa hyvä asia tämän
päivän kisassa oli se, että pääsin sijalle kuusi noinkin huonolta tuntuvalla suorituksella.
Sattui vain huono päivä MMkisaan, ei tässä sen kummemmasta ole kysymys, pettynyt
suomalainen sanaili.

Honka ja Racing
pelaavat Töölössä

JYP:n Ossi Louhivaara vetäisee viikonloppuna ylleen Leijonien
peliasun. Suomi kohtaa Ruotsin lauantaina Södertäljessä ja
sunnuntaina Helsingissä. ARKISTOKUVA: JANNE NOUSIAINEN
– Se on ollut tärkeää ja iso juttu minulle. Opin tuntemaan

monta itselleni aikaisemmin outoa pelaajaa, Jalonen kertoi.

JALKAPALLO: Espoon Honka ja
espanjalainen Racing Santander pelaavat Uefa-cupin 1.
kierroksen ratkaisevan osaottelun Töölön jalkapallostadionilla. Ottelu pelataan 2. lokakuuta
ja otteluparin voittaja etenee
Uefa-cupin lohkovaiheeseen.
Avausosa pelataan Espanjassa
18. syyskuuta.
Hongan oma kotistadion
Tapiolan urheilupuisto ei täytä
Euroopan Jalkapalloliiton
(Uefa) määräyksiä ja siksi
joukkue joutuu evakkoon
Tapiolasta. Edellisen kierroksen ottelu Vikingiä vastaan
pelattiin Tapiolassa poikkeusluvalla.

