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Nappihypyt jäivät varastoon
KLINGENTHAL
Juha Hölttä

Maailmancupin avausviikonlop-
pu meni Suomen nelijäseniseltä 
joukkueelta lupauksia antavas-
ti. Lauantai-illan joukkuemäen 
komea neljäs sija sai sunnuntai-
na tasaista jatkoa myös henki-
lökohtaisessa cup-avauksessa, 
kun kaikki kolme kisaan mu-
kaan päässyttä suomalaista sel-
viytyivät toiselle kierrokselle ja 
maailmancupin pisteille.

Se ei takavuosien menestystä 
muisteltaessa tunnu vielä mil-
tään, mutta on viime vuosien 
alavireeseen verrattuna harvi-
naista herkkua.

–�Ei tule omalta uralta mieleen 
toista kisaa, että kaikki olisivat 
hypänneet pisteille, kun kisassa 
on ollut useampia meikäläisiä 
mukana, mietti Lauri Asikainen, 
joka parhaana suomalaisena oli 
kisan 19:s.

Nappihypyt itse kisassa jäivät 
varastoon vielä Jarkko Määtältä 
ja Sami Niemeltäkin, jotka olivat 
avausosakilpailun 23:s ja 24:s.

Klingenthalin kuningas oli 
Roman Koudelka. 25-vuoti-
as tshekki oli paras perjantain 
karsinnassa, ykkönen henkilö-
kohtaisissa pisteissä joukkue-
mäessä, loisti myös harjoitus- 
ja koekierroksilla sekä otti sun-
nuntaina uransa ensimmäisen 
maailmancupin ykköspaikan.

–�Kun kaikki lähtee mene-
mään oikeaan suuntaan ja 
loksahtaa kohdalleen, niin tu-
los voi olla tämä. Minä annoin 
vaan mennä, myhäili Koudelka, 
joka hyppäsi 138 ja 139,5 metriä 
nousten toisella kierroksella nel-
jänneltä sijalta kärkeen.

Koudelkan mahtivire oli yl-
lätys, mutta Itävallan 21-vuoti-
aalta Stefan Kraftilta osattiin jo 
odottaa huippuesitystä. Nuoru-
kainen  sivusi kakkossijallaan 
uransa parasta, jonka hän hyp-

päsi viime keväänä Lahdessa.
Isäntämaa Saksan kunni-

an pelasti avauskierroksen jäl-
keen johtanut Andreas Wellin-
ger kolmossijallaan. Kraft hävi-
si Koudelkalle 2,3 ja Wellinger 
5,9 pistettä.

Lauri Asikaiselle 19. sija ei ollut 
sitä, mitä hän lähti joukkuemä-
en toiseksi parhaana hyppääjä-
nä hakemaan.

–�Ensimmäisen hyppyni sak-
kasi keulalla ja se vei siitä voi-
mia. Onneksi näin käy yhä har-
vemmin, mutta heti kun alkaa 
yrittämään, käy noin.

–�Toinen oli jo paljon parem-

pi, ei niin hyvä kuin joukkueki-
sassa, mutta kuitenkin. Hyvällä 
tiellä ollaan, kun keskinkertai-
sillakin hypyillä ollaan pisteillä, 
iloitsi Asikainen, jonka hypyille 
kertyi mittaa 126,5 ja 128 metriä.

Asikainen oli tyytyväinen 
myös joukkueen panokseen.

–�Se on hyvä, kun kaikki pää-
sevät jatkoon. Näyttäisi, että 
olemme menossa joukkueena 
eteenpäin. Sääli vain, että Ans-
sille (Koivuranta) osui karsin-
taan se huono päivä, harmitteli 
Asikainen.

Myös Jarkko Määtän aiem-
mat esitykset Vogtland Arenan 

HS140-mäestä antoivat odottaa 
enemmän kuin 129,5 ja 123 met-
rin hypyt tarjosivat, mutta koko 
viikonlopun hypyt paikkasivat 
harmin.

–�Täytyy tunnustaa, että pie-
ni pettymys tämä oli, mutta hy-
vä, että taso riittää pisteille huo-
nommillakin esityksillä. Töitä 
on tehty kovasti ja uskottu et-
tä tulosta tulee. Tämä antoi li-
sää uskoa siihen, että kunhan 
hyppään rennosti, pystyn paljon 
korkeammallekin, uskoi Määt-
tä, joka vielä koekierroksellakin 
liiteli 131,5 metriä.

Luottavaisin mielin eteenpäin 
katseli myös Sami Niemi, jolle 

24. sija on uran toistaiseksi pa-
ras maailmancupissa.

–�Tavoite täyttyi, kun pisteitä 
tulin hakemaan ja niitä sain. Hy-
vät hypyt ovat jo ihan hyviä (1. 
kierroksella 132 metriä), mutta 
huonot vielä vähän liian huo-
noja (2. kierroksella 123). Hyvä 
fi ilis kuitenkin jäi, ja olihan tä-
mä viikonloppu loistava avaus 
joukkueelle.

Jani Klingalle viikonlopun sal-
do oli vähintäänkin huojentava, 
sillä nyt uuden päävalmentajan 
on huomattavasti levollisempaa 
viedä joukkonsa ensi viikonlo-
pun kotikisoihin Rukalle.

–�Kokonaisuus oli hyvä, vaikka 
tänään ei poikien parasta osaa-
mista nähtykään. Viikonloppu 
kertoi, missä ollaan ja missä muut 
menevät. Petrattavaa jäi, mutta oi-
keaan suuntaan ollaan menossa.

Klingan mukaan yksittäisiä 
tähtisuorituksia tärkeämpää oli 
nähdä koko joukkueen kehitty-
minen.

–�Kun on vahva joukkue, niin 
sieltä vielä nousee niitä yksilö-
huippujakin. Jokainen varmaan 
koki hyväksi sen, että näki rutii-
nisuorituksienkin riittävän toi-
selle kierrokselle ja noihin si-
joituksiin. Tästä on hyvä jatkaa 
Rukalle, tuumi Klinga. 

Mäkihyppy: Suomen trio lensi Asikaisen johdolla cup-pisteille keskinkertaisillakin
esityksillä. Avausviikonlopun kuninkaaksi Saksassa ponkaisi Tshekin Roman Koudelka.

”
Ensimmäinen 
hyppyni sakkasi

 keulalla ja se
vei siitä voimia.
Lauri Asikainen

Tshekin Roman Koudelka juhli sunnuntaina Saksassa noustuaan neljänneltä sijalta ykköseksi. Ensi viikonloppuna hän hyppää Rukalla cupin johtajan keltainen liivi yllään.
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Kyky veti hihasta
194-senttisen
serbipassarin
KUORTANE 0
KYKY 3
Erkki Kinnunen

Kyyjärven Kyky järjesti sun-
nuntaina Kuortaneella mo-
jovan yllätyksen sekä isän-
täjoukkueelle että omalle 40 
hengen fanijoukolleen. Jouk-
kueen vahvuuteen oli ilmes-
tynyt 194-senttinen serbipas-
sari, Dusko Novoselac, joka 
löysi ammattimiehen ottein 
heti yhteisen rytmin betoni-
miesten kanssa.

Vain yhdet lentopallotree-
nit viime viikolla vetänyt Ky-
ky jyräsi hieman yskähdel-
lenkin Kuortaneen 3–0 (25-
21, 25-23,25-29) ja porskut-
taa vahvasti ykkössarjan yk-
köslohkon kärjessä.

–�Haimme Duskon myö-
hään lauantai-iltana Van-
taalta ja joukkueen hän nä-
ki ensimmäisen kerran vasta 
Kuortaneella. Siihen nähden 
peli meni ihan hyvin, myhäi-
li Kyvyn valmentaja Hannu 
Kalliojärvi.

Novoselac on Kyvylle jo 

neljäs passari tällä kaudel-
la. Kasper Vuorinen lähti 
Iraniin,Tero Seppälä joutui 
viime maanantaina olka-
pääleikkaukseen ja Henrik 
Huumarkangas on kärsinyt 
polvivaivoista.

30-vuotias Novoselac on 
pelannut aiemmin muun 
muassa Kreikassa, Turkissa 
ja Kyproksella. Hän on täysi-
verinen ammattilainen, jol-
le Kyvyn pitää maksaa palk-
kaa. Betonitehtaalla serbin ei 
Kyvyn aiemmista vahvistuk-
sista poiketen tarvitse työs-
kennellä.

– Teimme parissa päivässä 
paljon töitä. Euroja jouduim-
me kyselemään ja joudum-
me kyselemään jatkossakin, 
mutta teimme sellaisen pää-
töksen, että mies tarvitaan. 
Muuten kaikki muut satsa-
ukset menevät hukkaan. Tä-
mä on koko kylän juttu, ta-
vallaan pikkujoululahja koko 
kunnalle, Kalliojärvi kuvaili.

– Tyrkyllä olisi vahvistuksia 
lisääkin, mutta taustojen pi-
täisi siinä tapauksessa kääriä 
hihoja korkeammalle.

Kreikan cup-mestaruuden 
viime kaudella joukkueensa 
kapteenina voittanut Novose-
lac esiintyy uudelle kotiylei-
sölleen ensimmäisen kerran 
ensi sunnuntaina. Tuolloin 
Kyyjärvellä pelataan lohkon 
kärkikamppailu, kun Kyvyn 
vieraaksi saapuu sarjakakko-
nen Maaningan Mahti.

”
Tämä on
koko kylän 

juttu, tavallaan 
pikkujoululahja 
koko kunnalle.
Hannu Kalliojärvi

Kyvyn uusi passari Dusko Novoselac nosti viime kaudella Krei-
kan cupin voittopytyn Ateenassa.

DUSKO NOVOSELACIN FACEBOOK

Huki jäi kotonaan
Jankon jyrän alle 
HUKI JYVÄSKYLÄ 0
LOIMAA 3
Erkki Kinnunen

Huki Jyväskylä jäi sunnun-
taina kotisalissaan Palokassa 
pahasti Loimaan Jankon len-
topallojyrän alle. Miesten yk-
kössarjan pisteet karkasivat 
odotetusti Loimaalle erin 0–3 
(21-25, 10-25, 22-25).

Voitto nosti yhdeksästä ot-
telustaan seitsemän voitta-
neen Jankon sarjakakkoseksi. 
Huki jatkaa toiseksi viimeise-
nä kahden voittonsa turvin.

–�Vastustajalla oli kova hak-
kuri, vähän yli kymmenen 
vuotta liigassa pelannut Ismo 
Moilanen. Heillä oli enem-
män voimaa hyökkäyspelis-

sä, totesi Hukin valmentaja 
Markku Juhola.

Huki aloitti ottelun hyvin 
ja johti ensimmäistä erää pit-
kään. Jankko rynnisti kui-
tenkin väkisin ohi, mikä la-
maannutti isäntäjoukkueen 
pitkäksi aikaa.

– Meiltä vietiin tikkari 
suusta eka erän lopussa. Ei 
oltu sitten valmiita siihen, et-
tä uusi erä käynnistyi ja se 
kääntyi nopeasti vastustajal-
le. Käytännössä emme saanet 
tehtyä yhtään omia pisteitä, 
Juhola harmitteli.

Vaihtopelaaja Mika Arkko 
palkittiin Hukin ykkösenä.

– Muita selkeitä onnistujia 
ei oikein ollut. Oli aika tasai-
sen negatiivinen vire kaikilla, 
Juhola arvioi.

Iivo Niskanen ja Krista Pärmäkoski
omaa luokkaansa Suomen cupissa
ROVANIEMI
STT, Keskisuomalainen

Olympiavoittaja Iivo Niskasel-
le ei löytynyt haastajaa maasto-
hiihdon Suomen cupin 15 kilo-
metrillä Ounasvaaralla. Perin-
teisen hiihtotavan kilpailussa 
Niskanen kiristi rajusti tahtia 
kisan keskivaiheella ja vei voi-
ton 19,3 sekunnilla ennen seu-
ratoveriaan, Vuokatti Ski Team 
Kainuun Sami Jauhojärveä.

–�Oli tarkoitus mennä nousut 
passaillen ja ulosmitata tasu-
ria, jonka kanssa on tehty töi-
tä. Toisella kierroksella vauh-
ti lähti keulimaan, mutta ei se 
ihan kuollut loppuun, Niska-
nen tuumi.

Niskanen oli ykkönen vä-
liajoissa läpi kisan. Hän piti kär-

kipaikkansa, vaikka raju nykäisy 
kisan toisella kierroksella painoi 
jaloissa loppumatkasta.

–�Ylivauhtista hiihtoa haettiin. 
Tasatyöntö näyttää hyvältä, Nis-
kanen tuumi.

Jauhojärvi koki hiihtonsa me-
nevän parempaan suuntaan.

–�Oloksella hyydyin kuuden 
kilometrin kohdalla, tänään 12 
kilometrin kohdalla alkoi olla 
vaikeaa. Alkuvauhti ei ole mi-
nulle ihan normaalia, että noin 
hiljaa aloitan, vitosen kohdalla 
viidentenä ollut rovaniemeläi-
nen sanoi.

Rukan maailmancupissa jau-
hojärvi aikoo hiihtää molemmat 
matkat, perinteisen sprintin ja 
15 kilometriä.

–�Siellä on tavoitteena kym-
menen sakkiin. 

Kolmanneksi Ounasvaaralla 
sijoittunut Kouvolan Hiihtoseu-
ran Ville Nousiainen jäi Niska-
selle jo 27,9 sekuntia.

Sairasteluista toipunut Jäm-
sänkosken Ilveksen Anssi Pent-

sinen oli yhdeksäs. Eroa kärkeen 
kertyi minuutti ja 22 sekuntia.

Naisten 10 kilometrin perintei-
sen hiihtotavan mittelössä Krista 
Pärmäkoski löi toiseksi sijoittu-
neen Kerttu Niskasen 21,4 se-
kunnilla ja kuittasi lauantaina 
olympiamitalistille kärsimän-
sä tappion.

–�Päätin lauantaina, että aloi-
tan rauhassa. Ensimmäisen mä-
en päällä mietin, aloitinko lii-
an kovaa. Sitten kuulostelin li-
haksistoani ja maltoin rauhassa 
hiihtää isoa hiihtoa ja kiristää 
loppuun. Taktiikka toimi, Pär-
mäkoski kertasi sunnuntain 
hiihtoaan.

Pärmäkoski ja Niskanen ra-
kentelevat parasta aikaa viret-
tään tulevassa viikonvaihteessa 

Rukalla käytävään maailman-
cupiin. Niskasta sunnuntainen 
hiihto ei erityisemmin lämmit-
tänyt.

–�Loppua kohden meno hii-
pui. En saanut tatsia päälle, en 
voinut kiristää. Kroppa junttau-
tui, Niskanen tuumi.

Hän harmitteli lauantaina, 
että ääni on painuksissa. Hän 
toivoi, ettei se olisi merkki alka-
vasta fl unssasta. Ääni oli möreä 

sunnuntainakin, mutta urheilija 
oli muuten kunnossa.

–�Aamulla oli hyvä tunne ään-
tä lukuun ottamatta, Niskanen 
sanoi.

Kolmanneksi pakkaskelissä 
kiirehti Hämeenlinnan Hiihto-
seuran Laura Mononen. Hän jäi 
kärjestä 48,4 sekuntia.

–�Ihan hyvässä suunnassa olen 
nyt verrattuna pariin viime kau-
teen, Mononen sanoi.

Krista Pärmäkoski jätti Kerttu Niskasen yllättävän selvästi toiseksi.

HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA

Iivo Niskanen

JÄÄKIEKON NAISTEN SM-SARJA

Keravalaisen KJT:n maalivahdil-
la Eri Kiribuchilla oli sunnun-
taina epämiellyttävä komennus. 
Hänen tehtävänään oli seistä JYP 
Naisten tykkitulen tiellä. Kelvol-
lisesti Kiribuchi selviytyi. Hän 
torjui 54 kiekkoa – ja jätti seit-
semän torjumatta.

JYP Naiset vyöryi vierasvoit-
toon lukemin 2–7 (0–3, 0–1, 2–3).

JYP oli sisuuntunut edellis-
päivän Blues-tappiosta ja pyö-
ritti varsinkin kahdessa ensim-
mäisessä erässä kiekkoa KJT:n 
alueella. Hurrikaanivahti Eerika 
Salorannalle kertyi koko otte-
lussa ainoastaan 15 torjuntaa. 
JYPin tehokkaimmat olivat Jen-
ni Hiirikoski (2+1), Riikka Välilä 
(2+1) ja Marjo Voutilainen (0+3).

KJT:n Eri Kiribuchi joutui
JYP Naisten pommitukseen

TENNIS

Roger Federer on nähnyt ten-
nisurallaan paljon. Yhden huip-
puhetkistään Federer (kuvassa) 
koki sunnuntaina, kun hän var-
misti Sveitsille sen ensimmäisen 
Davis cup -mestaruuden.

Sveitsi kukisti fi naalissa isän-
tämaa Ranskan 3–1. Federer ura-
koi voitokkaan nelinpelin jäl-
keen kaksinpelissä nurin Rans-

kan Richard Gasquetin 6–4, 
6–2, 6–2.

Lillessä pelattua ratkaisuot-
telua seurasi stadionilla lähes 
27�500 katsojaa.

–�Olen onnellinen joukku-
eemme puolesta,  sanoi Fede-
rer, 33, jonka ansioluettelosta 
puuttuu enää kaksinpelin olym-
piakulta.

Federer takoi Sveitsin
Davis cup -mestariksi

SALIBANDYN SUOMEN CUP

Kuluttava syksy ja kova viik-
ko imaisivat virran Jyväskylän 
Happeen akuista. Se näkyi sun-
nuntaina Turussa, kun hirvi-
paidat putosivat Suomen cu-
pista. Puolivälieräottelun vei 
nimiinsä TPS jatkoajan kaut-
ta lukemin 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 
1–0). Ratkaisumaalin iski Joo-
nas Föhr ajassa 69.15.

– Ei mitään selityksiä. Oli-
si meidän pitänyt TPS hoitaa, 

valmentaja Seppo Pulkkinen 
totesi.

–�Mutta pakko sanoa, että pi-
run tiukka setti tämä syksy on 
pelaajille ollut. Nytkin oli kolmas 
peli viikon sisällä. Pelaajat sen-
tään käyvät töissä tai opiskelevat.

TPS kuittasi kaikki osuman-
sa ylivoimalla.

–�Kiitos maalissa pelanneel-
le Tuomas Turuselle siitä, että 
yleensä pääsimme jatkoajalle, 

Pulkkinen sanoi.
Muut ilonaiheet olivat kaksi 

maalia iskenyt Lassi Kotovaara 
sekä tälle yhden maalisyötön 
jakanut nuori Vili Loponen.

– Nyt edessä on 3,5 viikon 
MM-kisatauko. Se tulee meil-
le hyvään paikkaan, Pulkki-
nen mietti.

– Ensin pidetään pieni syys-
loma ja sitten aletaan rakentaa 
timanttista kevätkuntoa.

Väsynyt Happee putosi Suomen cupista


