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URHEILU

Hyypiä
menossa

Liverpooliin
27 miljoonalla

Suomen jalkapallomaajouk-
kueen topparin Sami Hyy-
piän siirto Liverpooliin rat-
keaa alkavalla viikolla, jal-
kapalloiluun erikoistunut
Soccernet kertoo internetsi-
vullaan.

Hollannin liigassa toisena
olevan Willem II:n ulottuvan
suomalaispelaajan siirto-
summaksi mainitaan kolme
miljoonaa puntaa (27 milj.
mk). Liverpoolin edustajat
olivat tarkkailemassa Hyy-
piää viimeisen kerran viikko
sitten ja vakuuttuivat lopulli-
sesti miehen taidoista.

Hyypiän odotetaan tuovan
varmuutta Liverpoolin hata-
raksi osoittautuneeseen puo-
lustuslinjaan.

Ennen tämänpäiväistä
päätöskierrosta Liverpool on
valioliigassa kahdeksantena
ja saattaa saada tililleen pää-
sarjahistoriansa kehnoim-
man sijoituksen, sen jälkeen
kun se nousi kauden 1961–
62 päätteeksi. Kauden 37 ot-
telustaan punapaidat ovat
voittaneet vain 14, mikä on
seuran alhaisin lukema pää-
sarjassa. (HS)

Rosenborg
suoraan
Mestarien liigaan
GENEVE–Norjan jalkapallomes-
tari Rosenborg pääsee suoraan
ensi kauden Mestarien liigaan.
Alunperin sen piti osallistua kar-
sinnan kolmanteen vaiheeseen.
Suorasta selviytymisestä Rosen-
borg saa kiittää Manchester Uni-
tedia ja Bayern Müncheniä.

Mestarien liigan voittajalle on
varattu paikka ensi vuoden kil-
pailuun, mutta molemmat loppu-
ottelijat (26. 5.) ovat jo pelanneet
itselleen paikan kauden sarjasi-
joitustensa perusteella.

Suomen mestari Haka joutuu
käymään uusitussa kilpailussa lä-
pi kolme karsintavaihetta päästä-
keen miljoonakerhoon, kun taas
HJK selviytyi viime vuonna kah-
della karsintakierroksella.

(STT–Reuters–HS)

Salibandynaisille MM-kultaa
Suomi hermoili ensin, mutta kaatoi Sveitsin finaalissa

Salibandy

Suomi–Sveitsi 3–1

MATTI MIELONEN
Helsingin Sanomat

Suomen naisten salibandyjouk-
kue teki pientä urheiluhistoriaa
lauantaina kaappaamalla ensim-
mäisen kerran lajin MM-kultaa
Suomeen.

Suomi kaatoi Sveitsin 3–1
Borlängen MM-turnauksen fi-
naalissa.

Suomen naisten mestaruus oli
lisäksi varsin ansaittu, sillä suo-
malaiset kaatoivat perjantaina
turnauksen ehdottoman ennakko-
suosikin Ruotsin, joka on ollut
nuoren lajin valtiatar.

Suomen vaikea
latautua finaaliin

Suomelle MM-finaali oli itse
asiassa hankalampi ottelu kuin
perjantainen välierä.

”Vaikea peli. Ruotsi-ottelun
jälkeen oli vaikea lähteä Sveitsiä
vastaan. Vasta toiseen erään saa-
tiin sisulataus”, naisten pääval-
mentaja Mika Muukkonen sanoi.

Muukkosen mielestä Suomen
mestaruuden salaisuus oli se, että
jopa taitavaa Ruotsia vastaan

joukkue kykeni pitämään palloa
ja pyörittämään omaa peliään.

Sveitsi ei ole vielä voittanut
naisten maaotteluissa Suomea,
joten finaalivoitto ei ollut yllätys
suomalaisten alkuhermoilun
haihduttua. Muukkonen muisteli
edellistenkin maaotteluiden
Sveitsiä vastaan päättyneen sa-
malla lailla Suomen kahden maa-
lin voittoon.

Muukkonen jättää naisten
maajoukkueen nelivuotisen pes-
tin päätteeksi. Savonlinnalainen,
Joensuussa salibandyoppinsa
opiskeluaikoinaan saanut Muuk-
konen pohdiskelee vielä jatkoa
lajin parissa.

Keränen: Suomen
valttina tasaisuus

Turnauksen arvokkaimmaksi
pelaajaksi valittu Anna-Maija
Keränen antoi tunnustusta jouk-
kueelleen tasaisuudesta.

”Meistä on vaikea nostaa täh-
teä esille”, Ruotsissa Balrog
IK:ssa vuoden pelannut Keränen
sanoi.

Vastustajista Ruotsi oli Kerä-
sen mielestä kokoelma erittäin
taitavia yksilöitä, kun taas Sveitsi
oli ”joukkue isolla jiillä”.

Sveitsin pelaajat ovat isokokoi-
sia ja vahvoja. Sveitsi aiheuttikin
Suomelle tuskan hetkiä mene-
mällä finaalissa 1–0-johtoon jo

puolen minuutin kohdalla.
Toisen erän puolivälissä alkoi

Suomen rynnistys kohti mesta-
ruutta, kun Merja Pitkänen ta-
soitti tilanteeksi 1–1 ajassa
33.19. Viitisen minuuttia myö-
hemmin Eeva-Maija Aulin iski
ottelun voittomaalin. Anne Ave-
rio teki Suomen kolmannen maa-
lin kolmannessa erässä.

Keränen, joka palaa Suomeen
ensi kaudeksi ”johonkin Helsin-
gin seudulle”, toivoi MM-kullan
houkuttelevan lisää tyttöjä sali-
bandyyn, lisää salivuoroja naisil-
le ja tietenkin tukijoita.

Salibandyn noin 27 000 rekis-
teröistä pelaajasta naisia ja tyttö-
jä on kuudesosa.

”Toisin kuin monessa muussa
lajissa, me olemme voineet yl-
peillä sillä, että miesten ja nais-
ten maajoukkueen budjetti on tis-
malleen saman suuruinen. Eli ta-
sa-arvosta on huolehdittu”, Kin-
nunen myhäili lauantaina.

Maajoukkueet tulevat toimeen
puolella miljoonalla per joukkue,
joten kovin ammattimaista ei sa-
libandyn MM-titteleistä kamp-
paileminen vielä ole.

Ruotsi otti lauantaina MM-
pronssia kaatamalla Norjan 5–1.
Norjan kovimmaksi saavutuksek-
si jäi Suomen kukistaminen alku-
sarjassa, minkä takia Suomi jou-
tui välierään ehdotonta ennakko-
suosikkia Ruotsia vastaan.

MyPa menetti maalihai Gibsonin
Jalkapalloilu

MyPalle kaksi maalia neljässä ot-
telussa tehnyt Neathan Gibson
joutuu olemaan sivussa kuusi
viikkoa nenäluun murtuman ta-
kia. Gibson törmäsi yhteen
TPS:n Markus Paijan kanssa My-
Pan viime sunnuntain voitok-
kaassa (3–1) ottelussa.

TPS-ottelussa MyPan toinen
uhri oli Mika Hernesniemi, joka
sai vastustajan jalkapohjasta täl-
lin rintaan. Valmentaja Juha Ma-
lisen mukaan hänen pelaamisen-
sa HJK:ta vastaan tänään on epä-
varmaa, mutta kolmas kolhun
saanut, ex-finnpalainen Merka
Hautala, lienee pelikelpoinen.

Lisää jobinpostia MyPalle tuli

viikolla. Sami Väisäseltä meni ni-
velsiden poikki nilkasta – pakko-
lepoa kaksi kuukautta.

Kahden tahmean ja maalitto-
man ottelun jälkeen Klubilla on
kaksi voittoa, ensin Jokereista
(2–1) ja viimeksi TPV:stä (1–0).
Kaksi ensimmäistä ottelua peli-
kiellossa ollut Shefki Kuqi on ol-
lut ratkaiseva vahvistus kentälle
päästyään. Hänen maalillaan kaa-
tui TPV.

”Se oli Shefkiltä hieno tekni-
nen suoritus, hallittu nosto yli
maalivahdin. Pari vuotta sitten ei
varmasti moni uskonut, että
Shefki tekisi joskus sellaisen
maalin”, valmentaja Muurinen
sanoi ja on tyytyväinen Kuqin
hyökkäykseen tuomasta tehonli-
säyksestä.

”Nyt meillä toimii taas akseli
Jeremenko–Kuqi. Tosin meille
haitallista on se, että Jeremenko
näköjään otetaan erikoisvartioin-
tiin joka ottelussa.”

Kahden perättäisen voiton an-
siosta Klubi on noussut seitse-
män pisteen ryhmään, joka pyrkii
12 pisteessä puhtaalla pelillä joh-
tavan Hakan tavoittamiseen.

TIMO JÄRVIÖ

L Liigaottelut tänään klo 13:
HJK–MyPa, Jazz–Lahti, Kotka–
Inter, RoPS–VPS, klo 16 TPS–Jo-
kerit. Maanantaina klo 19 Haka–
TPV Canal+:n tv-otteluna. – Ti-
lanne: HJK 12, Jazz 7, TPS 7,
Jokerit 7, HJK 7, Inter 6, Lahti 6,
MyPa 6, Kotka 5, VPS 3, RoPS 2,
TPV 0.


