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Viime kaudella Jokereita edustanut Jarkko Ruutu Iltalehdelle

Pekka Lehmuskallio

Ilves riepotteli FC Rauman
naisten verkkoon 11 osumaa
Tampere FC Rauman naiset eivät pystyneet antamaan
Ilvekselle minkäänlaista vastusta. Naisten Ykkösen kamppailu päättyi tamperelaisten kotivoittoon maalein 11–0
(5–0).
– Hävettävät lukemat, FC Rauman valmentaja Kari
Raita kuittasi.
Hän myönsi, että joukkueilla oli valtava tasoero kaikessa tekemisessä. Tappion estämiseksi ei ollut tehtävissä
mitään.
FC Rauma pelaa edelleen ilman maalivahtia. Tolppien
väliin asettui tällä kertaa nigerialaispelaaja Semola Akinlose-Puttonen, joka torjuikin monta laukausta.
Keskityspalloihin hän ei kuitenkaan päässyt lainkaan
kiinni, ja Ilves käytti sitä siekailematta hyväkseen.
– Saimme keskustan aika hyvin tukkoon, mutta Ilves
tuli laitojen kautta, Raita totesi.

Lod ampui HJK:n ainokaisen
Antti Koskisen jalan kautta
Kouvola Eurokiireiden keskellä painiva Helsingin Jalkapalloklubi haki arvokkaat sarjapisteet MyPan kotiluolasta
lauantaina.
Tällä kertaa voittoon riitti Robin Lodin avauspuoliajan lopussa tullut maali. Osuman alustivat Veli Lampi
ja Macoumba Kandji. Maalissa oli myös pientä onnea
mukana, sillä Lodin kuti meni sisään MyPan eurajokelaispuolustajan Antti Koskisen jalan kautta.
Voiton turvin HJK kasvatti etumatkansa FC Lahteen
kymmeneen pisteeseen.
Helsinkiläisten päävalmentaja Mika Lehkosuo ei hyppinyt riemusta, vaikka voitto tulikin.
– Ei tämä miksikään klassikoksi muodostunut. Saimme sen, mitä tulimme hakemaankin eli kolme pistettä.
Nyt siirrämme katseet keskiviikkoon. Akut täytyy pystyä
lataamaan, sillä emme tule saamaan Apoelia vastaan mitään ilmaiseksi, Lehkosuo muistutti.
MyPa-luotsia Antti Muurista kismittivät hukatut tekopaikat.
– Tappio harmittaa aina, mutta pelissämme oli silti paljon hyvää. Vastustajan rutiinitaso on vain niin kova, vaikka osa nimimiehistä olikin sivussa. Meillä oli riittävästi
paikkoja iskeä muutama maali, Muurinen korosti.

Mathieu Valbuenan siirto
Moskovan Dinamoon varmistui
Moskova Ranskan maajoukkueessa pelaavan Mathieu
Valbuenan siirto Marseille’sta Moskovan Dinamoon
varmistui lauantaina. Siirron vahvisti Ranskan liigassa
pelaavan Marseille’n seurajohto.
Dinamo maksaa Valbuenasta 7,5 miljoonan euron siirtokorvauksen. Kolmen vuoden sopimus takaa Valbuenalle
10 miljoonan euron vuosipalkan.
Valbuena, 29, on pelannut Ranskan maajoukkueessa
38 ottelua. Brasilian MM-lopputurnauksessa hän pelasi
neljässä ottelussa.
Marseille’ssa Valbuena on pelannut vuodesta 2006.
Hän on Ranskan mestari vuodelta 2010. Nyt Marseille
luopuu tähtipelaajastaan karsiakseen kuluja, koska seura
ei päässyt tällä kaudella Mestarien liigaan.

Torneus haluaa voittaa
pituushypyn Zürichissä
Uumaja EM-kisojen pronssimitalisti Michel Torneus

teki Ruotsin mestaruuskisojen toisen päivän parhaan tuloksen lauantaina Uumajassa.
Torneus voitti miesten pituushypyn hyppäämällä sentin yli kahdeksaan metriin.
Torneus, 28 sijoittui Helsingin 2012 EM-kisoissa kolmanneksi. Torneuksella on kaksi mitalia myös EM-hallikisoista, ja Uumajassa hän lupasi ”räjähtää” tosituloksiin
Zürichin EM-kilpailuissa kahden viikon kuluttua.
– Homma etenee koko ajan oikeaan suuntaan, Torneus
myhäili Uumajassa.
Torneus on hypännyt tällä kaudella sallituissa oloissa
807 ja myötätuulessa 810. Heinäkuun puolivälin jälkeen
hänellä on kuitenkin ollut vaikeampaa.
– Ei tekniikka ole vieläkään ihan jengoillaan, mutta paranemassa. Tänäänkin ponnistin kasimetrisen viimeisellä
kierroksella, vaikka olin jo ihan poikki, Torneus totesi.
– Haluan voittaa Zürichissä.

Zlatan osui kahdesti, kun
PSG voitti mestarien cupin
Peking Zlatan Ibrahimovic johdatti kahdella maalillaan Paris Saint-Germainin Ranskan mestarien cupin
voittoon.
Ranskan liigan ja Ranskan cupin mestarien välinen ottelu pelattiin Pekingissä ja se päättyi PSG:n 2–0-voittoon
cupmestari Guingampista.
Ottelu ratkesi käytännössä jo ensimmäisellä puoliajalla.
Ibrahimovic iski yhdeksännellä minuutilla PSG:n johtoon
kaukolaukauksella ja tuplasi pariisilaisten johdon kymmenen minuuttia myöhemmin pilkulta.
PSG voitti mestarien cupin myös vuosi sitten.
– Tämä oli hyvin positiivinen tulos. Positiivista on myös
se, että saimme jatkettua valmistautumistamme, PSG:n
päävalmentaja Laurent Blanc sanoi.
Blancin mielestä Ibrahimovic ei ole vielä parhaassa vireessään. PSG:ltä puuttui ottelussa joitakin MM-kisoissa
pelanneita pelaajia, kuten Thiago Silva ja David Luiz.

Niko Salomaa tuli Rauman SM-purjehduksiin samalla veneellä, jota hän käytti Lontoon paralympialaisissa vuonna 2012.

Yhtä terve kuin kuka tahansa
2.4mR-luokan purjehdus on yksi harvoista lajeista, joissa vammaisurheilijat ja terveet
voivat kilpailla tasapäisesti. Raumalaisvalmennuksessa harjoitteleva Niko Salomaa
tuli SM-kisoihin Lontoon paralympialaisissa käyneellä kakkosveneellään.
RAUMA

Kuka?

KIMMOMÄKELÄINEN,LÄNSI-SUOMI
Jesse Kylänpää ajaa moottoriveneellä Niko Salomaan
vierelle. Hän haluaa kuulla valmennettavansa viimeiset tunnelmat ennen 2.4mR-luokan
kolmatta SM-starttia.
Salomaa kertoo aikovansa valita radan vasemman reunan.
Hän on jutellut vanhan kehäketun Rikard Bjurströmin
kanssa ja saanut mielestään
hyvät neuvot.
– Et sä mee sinne, Kylänpää
ilmoittaa tylysti.
– Mutta ”Rike” sanoo menevänsä sinne, Salomaa yrittää.
– Se jää sitten sinne, Kylänpää tokaisee.
Salomaa tyytyy luottamaan
valmentajansa paikallistuntemukseen. Radan vasemmassa
laidassa on saari, joka saattaa
sekoittaa tuulta.
Kylänpää uskoo, että vasen
laita jää käytännössä kuolleeksi ja kaikki valitsevat radan oikean reunan.
– Vai meinasi ”Rike” vasuria.
Mitähän se siellä näkee, Kylänpää miettii viisi minuuttia ennen lähtölaukausta.
Bjurströmin näkemyksiä on
syytä kunnioittaa, sillä hän on
voittanut luokassa maailmanmestaruuden 1998 ja ollut MMmitaleilla vielä kolme vuotta sitten.
Hän on myös toiminut Suomen paralympiajoukkueen valmentajana, joten tamperelainen
on usein ennenkin neuvonut Salomaata.
Kun lähtölaukaus kumahtaa
ja veneet löytävät hiljalleen asemansa, Kylänpää toteaa maail-

Niko Salomaa
-

Syntynyt 23.6.1988 Turussa.
Edustaa Turun Pursiseuraa.
Harrastanut purjehdusta vuodesta 2000.
Vammautui armeijassa ollessaan vuonna 2008, mutta jatkoi

purjehdusta.
Sai valmentajakseen raumalaisen Jesse Kylänpään.
- Valmennuksessa on mukana myös Rikard Bjurström.
- Sijoittui vuoden 2011 MM-purjehduksessa 13:nneksi ja saavutti
paikan Lontoon paralympialaisiin.
- Sijoittui vuonna 2012 Lontoon paralympialaisissa 12:nneksi.
-

”

Mun mielestäni
on hienoa, että
kaikki purjehdimme yhdessä eikä mitään säälipisteitä jaeta.”
Niko Salomaa

manmestarin ajatelleen samalla
tavalla kuin hänkin.
– ”Rike” sanoi, että hän vetää
vasemmalle, mutta hänhän on
kaikkein eniten oikealla. Taisi
olla juuri ”Riken” tyylinen ratkaisu. Ajatteli, että nuoria voi
vähän huijata, Kylänpää virnistää.

Protestien käsittely
jatkuu sunnuntaiaamuna

Parhaiten Lahdenaukean tuulet
haistaa Jan Forsbom, joka oli
perjantain lähtöjen jälkeen kokonaiskilpailun kolmannella sijalla. Salomaa arvelee olevansa
viiden lähdön eli kahden kilpailupäivän jälkeen 11:s, mutta varmuutta asiasta ei ole.
Protestinivaska sekoitti tulosten laskentaa, ja yhden protes-

tin käsittely lykättiin sunnuntaiaamuun. Kahden kilpailupäivän
jälkeistä tulosliuskaa ei yksinkertaisesti ole olemassa.
– Jos kympin sakkiin pystyisin nousemaan, olisin ihan tyytyväinen, Salomaa arvelee.

Kauden pääkisa
käydään Halifaxissa

Hänelle SM-kisa ei ole kauden
pääkilpailu. Ajatukset ovat jo
Halifaxissa, samoin paras vene. Salomaa valmistautuu ensimmäiseen karsintakisaan
Rio de Janeiron paralympialaisia varten.
Aiemmin kesällä hän on onnistui Rauman ystävyyskaupungin Gävlen vesillä järjestetyssä
PM-kisassa. Siitä irtosi kuudes
sija.
Kylänpää laskee Rauman-kisan hyväksi harjoitukseksi ennen Kanadan-matkaa. Mukana
on Bjurströmin lisäksi toinenkin maailmanmestari. Marko
Dahlberg on vallannut MMtittelin vieläpä kahdesti.
– Ykkösnyrkki lähti jo Kanadaan. Tämä on vanha olympia-

Kahden kisapäivän jälkeisiä tulosluetteloita ei julkaistu, koska protestien käsittelemistä jatketaan
vielä sunnuntaina.
vene, kakkosvene tavallaan, Salomaa myöntää.

Kahdessa veneessä
olympiarenkaat kyljessä

Veneen teippaukset paljastavat,
millä vesillä sillä on käyty. Kahden vuoden takaiset Lontoon
olympialaisten tunnukset ovat
yhä paikallaan.
Myös toisessa veneessä on
olympiarenkaat. Jussi Mattila
oli mukana Pekingin paralympialaisissa vuonna 2008.
Salomaa on vammaisurheilija
eli lajikielellä ilmaistuna klenkkapurjehtija, mutta esimerkiksi
Bjurström ja Dahlberg eivät.
2.4mR-luokan purhjehdus
on yksi harvoista lajeista, jois-

sa vammaisurheilijat ja terveet
kilpailevat tasaveroisesti toisiaan vastaan.
– Mun mielestäni on hienoa,
että kaikki purjehdimme yhdessä eikä mitään säälipisteitä jaeta, Salomaa napauttaa.
– Ei hirveästi ole lajeja, joissa
terveiden ja vammaisten urheilua on sekoitettu. Tässä on saatu
ne integroitua.

Veneen voi rakentaa
itselleen sopivaksi

Kukin purjehtija voi rakentaa
veneen haluamakseen varsin
vapaasti. Veneitä voidaan ohjata joko jalkapolkimilla tai käsin
pinnaohjauksella. Kaikki tarvittavat ohjausköydet tulevat

istuinlaatikon etureunaan ja
ovat näin aina käden ulottuvilla.
Kylänpää on törmännyt tapaukseen, jossa purjehtija käsitteli hallintalaitteita hampaillaan.
2.4mR-luokkaa pidetään paralympiapurjehduksen kuninkuusluokkana. Veneet eivät
juurikaan vaadi fyysisiä ominaisuuksia purjehtijoilta, mikä
mahdollistaa vammaispurjehtijoiden kilpailemisen terveitä
vastaan.
– Mä sanoisin, että en anna
hirveästi tasoitusta. Kovassa kelissä ehkä vähän, mutta muuten
olen täysin kykenevä, Salomaa
luonnehtii.
– Koen itse, että olen yhtä terve purjehtija kuin kuka tahansa.

