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URHEILU

hiihto

Pakkanen ja viima pakottivat
perumaan loput SM-matkat

Huhtikuun Rukan kisat ehdolla
korvaavaksi mestaruuskilpailuksi

Jussi-Pekka Reponen
helsingin sanomat

MIKKELI. Liian ankaraksi ylty-
nyt pakkanen puraisi pois jäl-
kimmäisen puoliskon Mikkelin
SM-hiihdoista. Sunnuntain
henkilökohtaiset kilpailut jou-
duttiin perumaan, kun Torni-
mäen hiihtokeskuksessa kor-
keimmat pakkaslukemat olivat
aamutuimaan 21 astetta.

Pakkasrajan (–20 astetta)
ylittyminen ei kuitenkaan yk-
sin ratkaissut.

Kun lisäksi pohjoisen suun-

nalta Saimaalta kävi häijy viima
(tuulen nopeus 5–6 metriä se-
kunnissa) ja sääennusteitten
mukaan pakkanen oli päivän
mittaan kiristymässä, kilpailun
tuomarineuvosto teki aamulla
yksimielisen päätöksen pe-
ruuttamisesta.

Miehien oli määrä hiihtää 30
kilometriä, jolla pakkasraja on
vielä alempi, –17 astetta.

”Kilpailua ei olisi voitu jär-
jestää vaarantamatta hiihtäjien
terveyttä. Harkitsimme myös
matkojen lyhentämistä, mutta
sekään ei olisi auttanut”, sanoi

tuomarineuvoston puheen
johtaja, kisojen tekninen asian-
tuntija Juha Kolu.

Tilastojen valossa vuodenai-
kaan nähden harvinaisen kireä
pakkanen uhkasi koko kisoja.
Lauantaina viestit pystyttiin
hiihtämään nipin napin, kun
naisten kilpailu siirrettiin al-
kuillan hämärään.

”Onhan tämä kiusallinen ja
surullinen asia kisajärjestäjien
kannalta. Talkooporukka (n.
300 ihmistä) on tehnyt parin
vuoden ajan töitä kisojen
eteen, ja nyt työ valui osittain
hukkaan. Urheilijoiden terveys
on kuitenkin ensisijainen asia”,
kilpailun johtaja Heikki Häk-
kinen totesi.

Hiihtäjät tuntuivat olevan si-
tä mieltä, että peruutuspäätös
oli oikea, vaikka monelle tuli-
kin hukkareissu. Osa maajouk-
kuehiihtäjistä ei kilpaillut ol-
lenkaan viestissä.

”Tämä oli oikea päätös ur-
heilijoitten kannalta. Jos pak-
kanen olisi pudonnut sen ver-
ran, että kisat olisi pystytty
käymään, niistä olisi tullut to-
dennäköisesti tynkäkisat. Ur-
heilijoitten puheista saattoi
päätellä, että moni olisi jäänyt
silti pois”, päävalmentaja Rei-
jo Jylhä sanoi.

Jo lauantaina joiltakin hiih-
täjiltä kuultiin sensuuntaisia
suunnitelmia, että heidän pak-
kasrajansa on 15 astetta.

Kisajärjestelyt hoitaneen

Mikkelin Hiihtäjien puheen-
johtaja Olli Nepponen arvioi,
että kisat tuottavat taloudelli-
sesti nollatuloksen. Pelastuk-
seksi koituu kuulemma pak-
kasvakuutus, joka otettiin viik-
koa ennen kisoja.

”Tietysti odotimme, että
seuralle jäisi jotain kassan poh-
jalle. Nyt kisakoneisto on trim-
mattu, ja olemme valmiit jär-
jestämään uudet kilpailut ke-
väällä. Päätös ei ole kuitenkaan

meidän käsissämme”, Neppo-
nen sanoi viitaten Hiihtoliiton
suuntaan.

Hiihtoliiton toimitusjohta-
jan Jari Piiraisen mukaan ah-
taasta kilpailukalenterista on
vaikeaa löytää korvaavaa ajan-
kohtaa pitää kisat Mikkelissä.

”Tämä asia mietitään rauhas-
sa, ja alkuperäinen järjestäjä
(Mikkeli) huomioidaan. Oi-
keastaan vaihtoehtoja on kaksi.
Kisat voidaan pitää Mikkelissä,

jos päivämäärä löytyy, tai sit-
ten Kuusamossa Rukan kisojen
yhteydessä 21. huhtikuuta”,
Piirainen kaavaili.

Alkujaan Mikkelin kisat jou-
duttiin sijoittamaan maailman-
cupin kalenterin ja olympiaki-
sojen puristuksessa vuoden
2001 puolelle.

Liitolla ja kisajärjestäjillä on
vielä sopimatta, kuinka paljon
mikkeliläiset maksavat liitolle

ns. lupamaksua kisojen järjes-
tämisestä. Kyse on 160 000
markasta (27 000 euroa).

Sopimus on yhä allekirjoit-
tamatta. Todennäköisesti kisa-
järjestäjät yrittävät vielä tinkiä
maksusta.

”Meillä ei ole edellytyksiä
maksaa 160 000:ta markkaa il-
man, että otamme velkaa”,

Nepponen huomautti.
Lahden dopingjupakan takia

Hiihtoliitto joutui alentamaan
SM-lupamaksuja täksi kaudek-
si noin 30 prosentilla, koska
kisojen järjestäjille on tullut
mittavia vaikeuksia hankkia
esimerkiksi sponsoreita. Nämä
ongelmat ovat olleet pinnalla
myös Mikkelissä.

sari gustafsson / lehtikuva

Riitta-Liisa Lassila pakkasi suksensa autoon, kun pakkanen kampitti SM-hiihdot sunnuntaina Mikkelis-
sä.

MIKKELI. Pakkanen ei pilan-
nut eilen yhdenkään suoma-
laishiihtäjän mahdollisuuk-
sia päästä Salt Lake Cityn
olympialaisiin. Valintojen
kannalta Mikkelin SM-
kisoilla ei olisi ollut juuri-
kaan merkitystä siinäkään
tapauksessa, että sunnuntain
henkilökohtaiset kilpailut
olisi pystytty täpärästi hiih-
tämään.

Jos pakkanen olisi ollut
reilusti kesympi ja kisat olisi
hiihdetty normaaleissa talvi-
oloissa, tuloksilla olisi ollut
enemmän painoarvoa, mutta
ei silloinkaan ratkaisevasti.

Päävalmentaja Reijo Jyl-
hän mukaan mahdollisille
SM-kisojen yllättäjille olisi
ollut korkeintaan tarjolla
paikka Nove Meston maail-
mancupiin kahden viikon
päästä.

Siellä olisi ollut mahdolli-
suus näyttää kykynsä kan-
sainvälisessä vertailussa.

Ennakkoon Mikkeliä suu-
rempi merkitys olympiava-
linnoille on Tampereen SM-
hiihdoilla vajaan kolmen vii-
kon päästä. Tosin siihen
mennessä olympiajoukkue
on jo hyvin pitkälle hah-

mottunut, ja kyse on enää
rajatapauksista. 

Kun dopingskandaali
möyhensi kotimaisia hiihto-
markkinoita, poikkeukselli-
sen iso liuta hiihtäjiä on jo
päässyt ja pääsee mukaan tä-
män talven maailmancupiin.
Se on ollut Jylhältä harkittu
ja ilmeisen fiksu veto. Näin
saadaan haarukoitua kaikki
kuviteltavissa olevat ehdok-
kaat, joista valitaan keväällä
liiton valmennusryhmät.

Viime aikoina on käyty
turpakäräjiä mieshiihtäjien
lähettämisestä olympiala-
duille. Olympiakomiteassa
on kuitenkin jo aikoja sitten
päätetty, että Salt Lake Ci-
tyyn lähtee vähintään viesti-
joukkueellinen miehiä. Sitä
vastaan on turha enää pulli-
koida.

Tulevaisuutta ja mahdolli-
sia vastaavia tilanteita sil-
mällä pitäen kannattaa silti
pitää yllä keskustelua ja
pohtia, mitkä ovat Olympia-
komitean ratkaisun motiivit.
Tuntuu siltä, että normaa-
leilla menestymismahdolli-
suuksilla ei ole asian kanssa
pahemmin tekemistä.

Jussi-Pekka Reponen

Pakkanen ei purrut
olympiavalintoja

kommentti

Pelkkä pakkaslukema
ei aina ratkaise
E Hiihtoliiton sääntöjen 28.
§:n mukaan maastohiihtokil-
pailua ei saa järjestää, jos
tuntia ennen kilpailun alkua
pakkasta on 20 astetta tai
enemmän.
E Jos pakkasta on 17–20 as-
tetta, kilpailun tuomarineu-
voston pitää kokoontua ja ot-
taa päätöksessään huomioon
radan, tuulen ja kosteuden
vaikutus kilpailijoihin.
E Lisäksi 20 km:llä ja sitä pi-
demmillä matkoilla kilpailun

järjestäminen on kielletty, jos
pakkasta on enemmän kuin
17 astetta.
E Viimeksi SM-hiihdot jou-
duttiin peruuttamaan Kajaa-
nissa tammikuussa 1991.
Tuolloin hiihtämättä jääneet
takaa-ajokilpailut käytiin sa-
moilla laduilla kevättalvella.
Tammikuussa 1994 Sodan-
kylän SM-kisoissa matkoja ly-
hennettiin pakkasen takia ja
suurin osa huipuista jäi pois
kilpailusta.

tietokulma

tennis

Nuorilla tennismestareilla
täytyy koulunkin sujua

Laajasalon Harri Heliövaara takoi
voiton ala-asteen loppuottelussa

Heikki Miettinen
helsingin sanomat

E Koululaisten tennismestaril-
la Harri Heliövaaralla on sel-
vä sääntö. Tennistä saa pelata,
kun koulu sujuu.

Kaksitoistavuotias Harri on
hoitanut ainakin koulupuolen
kuntoon. Keskiarvo 9,4 takaa
rauhan tenniskentille, mutta
sitä tarvitaankin, kun tennis
vie viikosta noin yhdeksän
tuntia.

Heliövaara kukisti koululais-
ten BMW-cupin ala-asteen
loppuottelussa Henri Konti-
sen 6–3, 6–0. Varsinkin otte-
lun ensimmäisessä erässä Kon-
tinen pystyi kiusaamaan vas-
tustajaansa terävän kovilla
kämmenlyönneillään.

”Eka erä oli tosi hyvä, mutta
toisessa yritin liikaa”, Konti-
nen sanoo Talissa ja kiiruhtaa
Ruotsin-laivalle. Noin 170 pe-
laajan SALK-turnaus Tukhol-
massa odottaa. Henri on vasta
viidesluokkalainen ja saa pelata
vielä ensi vuonna ala-asteella.

Myös Henrin keskiarvo ki-
puaa yhdeksän tuntumaan.

Tenniksessä kysyttiin vuosia,
onko ensimmäinen suomalai-
nen ATP-kiertueen turnaus-
voittaja syntynyt jo. Kysymyk-
set loppuivat viime syksynä,
kun Jarkko Nieminen eteni
Tukholmassa loppuotteluun.
Katseet ovat tiukasti hänessä.

Jos nyt on uskomista tennis-
valmentajiin, niin myös nuoret
herrat Heliövaara ja Kontinen
ovat lupaavia pelaajia nosta-
maan maan tenniksen tasoa
joskus tulevaisuudessa.

”Tämä on erittäin hyvä ikä-
luokka”, Olli Leppänen sa-
noo, ”ja kaiken lisäksi tähän
ryhmään kuuluu paljon lupaa-
via pelaajia.”

Leppänen voitti lukiolaisten
tennismestaruuden 1994 ja
kuuluu edelleen A-luokan kär-
kipäähän. Hän valmentaa Kon-
tista Espoossa, kun yhteistyö
käynnistyi talven kynnyksellä.

”Nämä pelaajat ovat sen ta-
soisia, että heitä kehtaa esitellä
myös Ruotsissa”, tasoituslauta-

kunnan puheenjohtaja Seppo
Nurmi sanoo. Hän tuntee
melkein jokaisen suomalaisen
pelaajan vuosikymmenien ajal-
ta.

Nurmen mukaan ala-asteen
poikakaksikko ei jää jälkeen
Aki Rahusesta tai muista
omansa aikansa lapsihuipuista.

Heliövaara voitti Ahven-
maalla marraskuussa Ruotsin
viidestä parhaasta alle 12-vuo-
tiaasta neljä. Eikä se viides tul-
lut edes vastaan maaottelussa.

Kontisen taidot herättivät jo
parisen vuotta sitten ihastusta
Ruotsissa. Jättiläismäisen ma-
nageritoimisto IMG:n kyky-
jenetsijä havaitsi Kontisessa ai-
nesta. Tieto alkoi kulkea ja
Kontinen sai tilaisuuden osal-
listua Nick Bollettierin ten-
nisleirille Floridassa. Henri oli
silloin vasta kymmenvuotias,
mutta sai tarjouksen kuulusta
akatemiasta täydellä stipendil-
lä.

Kontisen perhe päätyi toi-
senlaiseen ratkaisuun, eikä
Suomi vaihtunut Floridaan.

”Suomessa on hyvä ja laaja
taso ja täällä saa hyviä ottelui-
ta”, isä Pentti Kontinen sa-
noo.

Yhteys IMG:hen poiki kui-

tenkin yhteistyötä Ruotsiin
tunnetun valmentajan Percy
Rosbergin kanssa. Rosberg
vetää Björn Borgin nimellä
kulkevaa nuorten ryhmää, jo-
hon Henri kuuluu ainoana ei-
ruotsalaisena.

”Tällä hetkellä tennis tarjoaa
mahdollisuuksia saada stipen-
dejä ja opiskelupaikkoja. Am-
mattilaisuus on suuri kysy-
mysmerkki. Älä vaan anna sel-
laista kuvaa, että isä olisi hu-
rahtanut”, isä Kontinen sanoo
kuin suuria otsikoita hillitäk-
seen.

Harri Heliövaara uskaltaa jo
haaveilla ammattilaisuudesta.
”Kahdensadan ryhmään voisi
yrittää, mutta se on aika epäto-
dennäköinen haave päästä
kymmenen joukkoon”, Harri
sanoo. Hän asuu Laajasalossa,
edustaa Sata-tennistä ja käy
musiikkiluokalla Yliskylän ala-
astetta.

Pasi Kinnunen valmentaa
Heliövaaraa päivittäin. Tampe-
reelta lähtenyt Kinnunen on
myös valmentajaksi ryhtyneitä
entisiä A-luokan pelaajia. Heitä
on nykyään yhä useampia, ja
ehkä sekin nostaa osaltaan pie-
nimpien lasten tasoa.

Teknisessä lajissa parhaat
opit ovat tarpeen nuorimmille.

liisa takala / hs

Yliskylän ala-asteella koulua käyvä Harri Heliövaara (vas.) ja Tampereelta Espooseen muuttanut Henri Kontinen ovat tuttuja monista koh-
taamisista. Heliövaara on hallinnut otteluita kuten kävi Talin loppuottelussa.

Emma Laineen saavutuslista kasvoi
Barkov hukkasi

peräti kahdeksan
ottelupalloa

Heikki Miettinen
helsingin sanomat

E Voi olla turhan aikaista kut-
sua Emma Lainetta tenniksen
koululaiskisojen veteraaniksi,
kun tyttö on vasta 15-vuotias.
Mutta Emman saavutusten 
luettelo on kasvanut koululais-
ten kisoissa jo niin pitkäksi, et-
tä siihen vaaditaan kattavaa
uraa.

Laine kukisti yläasteen lop-
puottelussa Anette Pohjalai-
sen 6–0, 6–1, eikä oikeastaan
missään vaiheessa ollut epäsel-
vää, kumpi hallitsee.

”Välillä pelasimme hyviä
palloja, mutta sitten minulta
tuli virhe tai Emma teki pis-
teen”, Anette Pohjalainen sa-
noi finaalin jälkeen. ”Emma
lyö kovaa ja varmasti.”

Pohjalaiselle iltapäivä Talissa

toi kaksi finaalitappiota. Yläas-
teen nelinpelissä hän hävisi
Anni Siltalan kanssa Tuohi-
maan siskoksille Katariinalle
ja Kiiralle. Itäkeskuksen yläas-
tettä käyvät Kiira ja Katariina
voittivat Nöykkiön Pohjalaisen
ja Siltalan 4–6, 7–6, 6–2.

Jääkiekko ja tennis lyövät so-
puisasti kättä, kun kiekkoilijoi-
den jälkeläiset valtaavat vähin
erin verkkopallokenttiä. Harri

Tuohimaan kiekkoilijan ura
leikkasi samoja vuosia kuin
Emma Laineen isän Erkin. He
pelasivat eri seuroissa, Laine
Ruotsissa tai Lahdessa ja Tuo-
himaa HIFK:ssa. Samanväriset
paidat he pukivat päälleen Sa-
rajevon olympialaisissa 1984.

Emma Laine valtasi kaksi en-
simmäistä mestaruuttaan ala-
asteella. Nyt tuli jo toinen ylä-
asteen ysiluokkalaiselle.

”Tämä turnaus oli ihan jees,

kun Essikin pelasi täällä. Ei mi-
nulla olisi ollut treenivastusta-
jia Lahdessa”, Emma sanoi. Es-
si Laine hävisi lukion kaksin-
pelin välierissä.

Onko motivaation löytämi-
nen vaikeaa, kun tietää voitta-
vansa turnauksen?

”Pystyn keskittymään otte-
luihin, kun teen omia juttujani
kentällä. Ei siinä ole ongelmia”,
Emma sanoi.

Hyvinkääläisen Antti Tuo-
men ja Helsinkiin muuttaneen
Jura Barkovin lukion finaali
haki jännityksessä vertaistaan.
Barkov voitti ensimmäisen
erän 6–4 ja johti toisen erän
katkaisupeliä 6–2. Neljä peräk-
käistä ottelupalloa odottivat
Barkovia.

Tuomi selvitti ensimmäisen
neljä ”kuolemanpalloa” ja pe-
rään vielä neljä muuta matsi-
palloa ja vei ottelun 4–6, 7–6,
6–4.

Barkov hukkasi ratkaisuhet-
killä raskaan syöttönsä. ”Pys-
tyin pelaamaan rennosti, kun
ei ollut mitään hävittävää”,
Tuomi sanoi.

Emma Laineen lyönneissä oli tuttua tehoa.
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