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Jääkiekon SM-liiga
jatkuu tauon jälkeen
täydellä kierroksella.

suunnis tus

Glamouria ja sen kääntöpuolta
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Kilpailukiellossa

Jussi-Pekka Reponen

Kari-Pekka Kyrö puhui suunsa puhtaaksi tammikuun
Kuukausiliitteessä. Jutussa Kyrö kiisti olevansa katkera.
Hän kertoi halunneensa tuoda asiat esille niin kuin hän
on ne nähnyt ja kokenut.
Kirjoitus herätti kauhua ja ihailua. Monen lukijan
mielestä Kyrö toimi omassa asiassaan, toiset kiittivät
hiihdon entistä päävalmentajaa siviilirohkeudesta.

helsingin sanomat

왘 ”Suunnistaja päihitti vakiokaunottaret!” puhkui Ilta-Sanomien lööppi joulukuussa.
Lehden lukijat olivat valinneet suunnistuksen maailmanmestarin Minna Kaupin Linnan juhlien kaunottareksi.

Kyrö on oman kiirastulensa käynyt ja kärsinyt saamansa 80 päiväsakkoa dopingaineiden salakuljetuksesta.
Tuorein purkaus liittyi vanhaan juttuun, jossa eräiden
avainhenkilöiden epäillään valehdelleen ns. STT:n oikeudenkäynnissä.
Ainakin yksi asia jäi Kuukausiliitteen jutussa kokonaan
käsittelemättä. Se on Kyrön tulevaisuus valmentajana.
Kyrö sai Lahden MM-kisojen dopinghöyryjen jälkiselvittelyssä elinikäisen toimitsijakiellon. Käytännössä se
tarkoittaa, ettei hän voi enää koskaan harjoittaa julkisesti
ammattiaan.
Rangaistus on kohtuuton. Edes kovin murhamies ei
saa Suomessa vastaavaa rangaistusta.

Viime viikolla Kauppi oli glamourin kääntöpuolella, kun
hän asteli fysioterapeutin vastaanotolle
Urheilukadulla,
Olympiastadionin maisemissa.
Kauppi oli saapunut Jyväskylästä Helsinkiin hakemaan
apua jalkavaivaansa, joka on
pakottanut hänet säätämään
harjoitteluaan.
Kauppia on syksystä lähtien
vaivannut jalkapohjassa oleva
kantakalvon tulehdus, eikä se
ota hellittääkseen.
Vähitellen tilanne on alkanut
huolestuttaa, vaikka kilpailukauden kohokohtaan, Unkarin
MM-kisoihin, on aikaa vielä yli
puoli vuotta.
Kun vasen jalka ei levosta,
kortisoni-piikistä ja lopulta yli
kuukauden juoksutauosta huolimatta
alkanut
parantua,
Kauppi hakeutui urheilufysioterapeutin syyniin.
Kauppi myöntää, että vamman syntyminen on pitkälti
omaa syytä.

”Se tuli aika yhtäkkiä kauden
jälkeen. Ilmeisesti sen takia,
kun en jaksanut riittävän hyvin
huoltaa itseäni. Tuli tehtyä
kaikkea hauskaa, pelattua futista ja käytyä vähän baletissa ja
muuta. Samasta syystä minulla
oli hyppääjän polvi vuosi sitten. En ole näköjään oppinut
mitään viime vuodesta”, Kauppi sanoo.
Kuntopyörän
polkeminen
kotona alkoi tympiä Kauppia
niin rankasti, että hän päätti
kaiken uhallakin kokeilla juoksua.
”Ajattelin, että juostaan
vamma pois. Joskus pitää tehdä niin kuin sydän sanoo eikä
niin kuin aivot sanoo. Ei tätä
urheilua muuten kestäisi.”
Kun juoksemista on joutunut välttelemään, Kauppi on
harjoitellut hiihtämällä. Hiihto
oli nuorena hänen toinen kilpailulajinsa
suunnistuksen
ohella.
”Suksi on kyllä luistanut pitkillä lenkeillä. Määrällisesti
olen treenannut hyvin, ehkä
vähän liikaakin. Harjoittelua
on tullut viikkoa kohti tunti tai
kaksi enemmän kuin normaalisti. Juosten en olisi ikinä
päässyt tällaisiin määriin.”
Kaksissa edellisissä MM-kisoissa Kauppi on voittanut
viestin lisäksi henkilökohtaisen
maailmanmestaruuden.
”Totta kai vähintään yksi
MM-kulta on tavoitteena Un-

Kyrön puuhastelussa ei ollut mitään puolusteltavaa,
mutta jos dopingin käyttö suomalaisessa hiihtourheilussa
oli niin systemaattista ja ylhäältä johdettua, kuten Kyrö
esittää, ei hänen päälleen tarvitse lastata ikuista syntisäkin painoa.
Kun lukee tarkasti Kyrön ”testamenttia” Kuukausiliitteessä, rivien välistä pilkistää armahduksen toivo.
Jos unohdetaan doping, niin Kyrö on kiistatta alansa
kova ammattilainen, joka syystä tai toisesta lähti väärälle
tielle.
Fysioterapeutti Jukka Kangas tutki Minna Kaupin jalkaa viime viikolla Helsingissä.
VILLE MÄNNIKKÖ

KUKA?

Minna Kauppi
왘 Syntynyt 25. 11. 1982
왘 Pituus 171 cm
왘 Asuinpaikka Jyväskylä, lähtöisin Asikkalasta
왘 Seura: Asikkalan Raikas
왘 Valmentaja ja kihlattu: Pasi
Ikonen
왘 Opiskelee mm. kieliä Jyväskylän yliopistossa
왘 Parhaita saavutuksia:
MM-kisat: henkilökohtaisissa
kilpailuissa kaksi kultaa (pitkä
matka 2007 ja keskimatka
2008), kaksi hopeaa (sprintti
2007 ja 2008), yksi pronssi
(keskimatka 2005), viestissä
kolme kultaa (2006-2008)
EM-kisat: kultaa keskimatkalla
ja viestissä (2006), pronssia
kaikilta matkoilta (2006 ja 2008)
Nuorten MM-kisoista kahdeksan mitalia (2000-2002), joista
kaksi kultaa pikamatkalla.
11 Suomen mestaruutta.

karissa”, Kauppi sanoo.
Kauppi on mielissään, kun
voi haastattelussa puhua urheilusta. Viime aikoina se teema
on jäänyt vähemmälle, vaikka
julkisuutta on riittänyt.

Linnan juhlien jälkeen haastattelupyyntöjä ja vastaavia tarjouksia on kuulemma tullut
viikoittain.
”Suurimmaksi osaksi olen
kieltäytynyt kunniasta. Tosin
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silloin olen huono kieltäytymään, jos pyydetään johonkin
hauskaan juttuun.”
Kauppi myöntää, että omalla
tavallaan urheilun ulkopuolinen julkisuus on ollut myös
imartelevaa.
”Mutta ei se muuta mitään
elämässä. Pitää vain olla tarkempi, ettei itse rupea ajattelemaan asiasta niin kuin jotkut
kehuvat”, Kauppi sanoo viitaten ulkonäköään koskeviin
kommentteihin.

Omasta mielestään Kaupilla
on kolme minää.
”On se urheilija-minä, jossa
olen sellainen metsänpeikko.
Jossain Linnan juhlissa tai kuvauksissa ollaan prinsessana.
Sitten on se arki-Minna, joka
on onneksi aika tuntematon.
Jos menen kotona kauppaan, ei
minun tarvitse pynttäytyä. Menen sinne kalsareissani. Jos joku katsoo pahalla, niin siinähän katsoo.”

Chelsea antoi
Scolarille potkut
LONTOO. Luiz Felipe Scolarin pesti jalkapallon Englannin Valioliigan Chelsean valmentajana jäi seitsemän kuukauden mittaiseksi. Seura
antoi brasilialaiselle potkut
maanantaina.
Joukkueen vaisujen esitysten jälkeen viimeinen pisara
oli lauantainen 0–0-tasapeli
Hullia vastaan. Se oli ankara
kolaus joukkueen mestaruushaaveille.
Chelsea on tällä erää liigassa
seitsemän pisteen päässä
johtavasta Manchester Unitedista.
Scolari tuli lontoolaisseuran
valmentajaksi viime kesänä.
Meriittejä karismaattisella
brasilialaisella riittää. Hän
johti Brasilian maailman-

왘 Vantaan koripalloilu yrittää
nopeata paluuta naisten SMsarjaan. Vantaa Basket -niminen yhdistys perustettiin
sunnuntaina. Seura aikoo
hakea Koripalloliiton jäsenyyttä ja anoa paikkaa naisten
mestaruussarjasta.
Naisten SM-sarjassa pelaa
nyt kahdeksan joukkuetta,
mutta liiton aikomus on saada
kymmenen joukkuetta kasaan
ensi kaudeksi.
Uudella yhdistyksellä on siis
hyvät mahdollisuudet saada
paikka, koska myös pelilliset
edellytykset ovat kunnossa.
Taloudellisesti seuran taustalla
ovat Vantaan kaupunki ja
Vantaan Energia.
Puhuttaret-joukkue johtaa
tässä vaiheessa naisten ykkös-

mestaruuteen vuonna 2002 ja
Portugalin EM-hopealle vuoden 2004 kisoissa.
Toistaiseksi Chelsean valmennusvastuun kantaa apuvalmentajana toiminut Ray
Wilkins.
STT–Reuters

왘 Suunnistusliitossa ja rastiväen piirissä Minna Kaupin
lajille tuoma uudenlainen
julkisuus on otettu positiivisesti vastaan.
”Ainakin toistaiseksi kaikki
suhtautuminen ja palaute, jota
Minnan näkyvyydestä olen
kuullut, on ollut myönteistä.
Kysehän on Minnan omasta
näkyvyydestä, mutta varmasti
siinä kylkiäisenä huomiota
tulee lajillekin. Juuri siinä
mielessä se on osa sitä toivottuakin suuntausta”, sanoo
Suunnistusliiton viestintäpäällikkö Pirjo Valjanen.

Kauppi kertoo kuulleensa
muutaman kerran myös kummallisen kysymyksen.
”On ihmetelty, miksi tuon
näköinen tyttö suunnistaa. Sehän on aivan absurdi juttu. Eiväthän ihmisen harrastukset
liity mitenkään ulkonäköön.”

Vantaan
koripalloilu pyrkii
nopeasti takaisin
SM-sarjaan

Luiz Felipe Scolari

Lajipiireistä vain
positiivista
palautetta

”On ihmetelty,
miksi tuon
näköinen tyttö
suunnistaa”
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jalkap alloilu
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Linnan juhlissa Minna Kauppi kuului illan kuvatuimpiin.

divaria, ja sieltä tulee suuri osa
pelaajista uuteen joukkueeseen.
PuHu joutui lopettamaan
toimintansa viime vuoden
puolella, ja silloin päättyivät
pelit naisten SM-sarjassa ja
miesten ykkösessä.
HS
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Naisten EM-kisat
tuovat Turkuun
päätykatsomon
왘 Jalkapalloilun naisten EMkisat Suomessa elo–syyskuussa
poikivat Euroopan jalkapalloliiton Uefan vaatimuksesta
Turun jalkapallostadionille
uuden päätykatsomon.
Sen ansiosta istumapaikkojen määrä nousee 8 044:een,
joka sopivasti ylittää Uefan
vaatimat 8 000 paikkaa.
Nyt stadionilla on 6 400
istumapaikkaa. Rakentamisen
kokonaiskustannukset ovat 2,2
miljoonaa euroa.
STT–HS
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Bluesin
Puustisella
keuhkokuume
왘 Bluesissa loistavaa kauttaan
pelaava hyökkääjä Juuso
Puustinen huilaa maaottelutauko pidempään. Hyökkääjä
on ollut kuumeen kourissa ja
kärsii keuhkokuumeesta.
”Korkein lukema, jonka
mittasin oli 39 astetta. Nyt on
antibioottikuuri menossa”,
Puustinen kertoi. ”Tämän
kanssa ei ole leikkimistä. On
pakko olla sivussa, että tulen
taas kuntoon.”
Puustinen, 20, on tällä
hetkellä vahva ehdokas vuoden tulokasta valittaessa. Hän
johtaa tulokkaiden pistepörssiä 28 pisteellään (12maalia ja
16 syöttöä).
”Ei niitä omia tehoja nyt
ajattele. Täytyy olla kiitollinen,
että on saanut luottoa. Vielä
on pitkä matka ja pitkä kausi”,

Lajin tunnettu vaikuttaja
Seppo Väli-Klemelä toteaa
Suunnistaja-lehden kolumnissaan, että Liisa Veijalainen
ei enää ole Suomen tunnetuin
suunnistaja. Veijalainenhan
muistetaan muun muassa siitä,
että hän voitti 1976 maailmanmestaruuden ollessaan raskaana.
”Lajille tai Minnalle tässä ei
ole mitään pahaa, itse asiassa
päinvastoin. Jokainen urheilulaji varmasti mielellään haluaa
keulakuvakseen urheilijan,
joka pärjää nykymaailman
julkisuusvaatimusten kanssa”,
HS
Väli-Klemelä kirjoittaa.

Puustinen sanoi ratkaisupelejä
jo odottaen.
Hän arveli, että tämä viikko
voi mennä vielä huilatessa.
HS
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Butchers hankki
pelinrakentajan
Yhdysvalloista
왘 Yhdysvaltalainen Cedric
Johnson on Porvoon Butchersin pelinrakentaja amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliigassa ensi kaudella. Johnson,
23, pelasi viime kaudella
USA:n yliopistosarjassa Clark
Atlantan joukkueessa.
Cedric Johnsonin isoveli
Robert aloittaa toista kauttaan
Helsingin Roostersissa. Robert
Johnson voitti Suomen mestaruuden Butchersissa kaudella
2007.
Butchers jahtaa Vaahteraliigassa viidettä perättäistä Suomen mestaruutta.
STT–HS

Suomen urheilutoimittajat valitsivat tammikuun
alussa Markku Kanervan viime vuoden valmentajaksi.
Kaikki kunnia nuorten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajalle, mutta hänen johdollaan Suomi on vasta päässyt ensi kesän EM-kisoihin. Yhtään ottelua ei niissä ole
vielä voitettu.
Yksi – tosin hyvin kiistanalainen – ehdokas vuoden
valmentajaksi olisi ollut Jarmo Riski. Hän on virittänyt
Aino-Kaisa Saarisen ja Virpi Kuituseen huimaan
kuntoon, jonka tulokset nähtäneen ensi viikolla alkavissa
hiihdon MM-kisoissa.
Myös Riski oli mukana Lahden dopingkisoissa. Hän
voi valmentaa kotimaassa, mutta yhä löytyy ihmisiä,
joiden mielestä hänkään ei saisi enää koskaan harrastaa
ammattiaan.

Paikallisviikko
Kiekko-Vantaalla yhä paljon pelissä
왘 Kiekko-Vantaa palasi jääkiekon Mestiksessä
voittajaksi viime lauantaina. Harri Aholan luotsaamalla joukkueella on yhä paljon pelissä, sillä se
on neljän pisteen päässä neljännestä sijasta, joka
tuo kotiedun pudotuspeleihin. Keskiviikkona
K-Vantaa matkaa kakkosena olevan Vaasan Sportin vieraaksi. Lauantaina on ohjelmassa kotiottelu
jumbona olevaa SaPKoa vastaan. K-Vantaa on
voittanut 12:sta viime ottelustaan viisi.
왘 Mestaruutta puolustava Espoon Honka on
keskittynyt viime päivät harjoitteluun ja kuvioiden
hiomiseen, mutta keskiviikkona se on taas tositoimissa liigaottelussa KTP:tä vastaan kotonaan.
Honka on kukistanut KTP:n kahdessa aiemmassa
keskinäisessä ottelussa. Lappeenrannasta Honkaan tullut takamies Chanan Colman pelaa nyt
ensimmäisen ottelunsa kotiyleisönsä edessä.
왘 ToPo palaa Korisliigan peleihin yhdeksän päivän tauon jälkeen, kun se kohtaa keskiviikkona
vieraissa Kouvot. Lauantaina ToPo pelaa kotonaan LrNMKY:tä vastaan. James Allen osallistui
isänsä hautajaisiin Yhdysvalloissa, mutta on
jälleen ToPon vahvuudessa viikon tärkeissä otteluissa. ToPo on voittanut viidestä viime ottelustaan neljä.
왘 Espoon Oilers pelaa salibandyliigassa Josbaa
vastaan sunnuntaina vieraissa. Toisena olevalla
Oilersilla on hyvät mahdollisuudet runkosarjan
voittoon, kun pelaamatta on vielä viisi ottelua.
Runkosarjan ykkönen saa pienen rahapalkinnon ja
pääsee valitsemaan ensimmäisen pudotuspelivastustajansa.
왘 Kaukalopalloliigan runkosarjan voitto ratkeaa
sunnuntaina Porissa. Helsinkiläinen Bewe matkustaa sarjaa johtavan Kärppien vieraaksi. Kärpät
on vain pisteen Beweä edellä. Runkosarjan viimeisessä ottelussa ratkeaa myös pistepörssin voittaja: Bewen Harri Hautajoella on 61 pinnaa ja
Kärppien Mikko Peltosella 59 pistettä.
왘 Espoo Team jatkaa taistelua tärkeistä pisteistä
koripallon naisten SM-sarjassa viikonloppuna.
Sarjakakkonen viettää vieraissa lauantain ja sunnuntain. Espoo Team kohtaa lauantaina seitsemäntenä olevan HoNsU:n. Todellinen testi on
päivää myöhemmin Lappeenrannassa sarjaa
johtavan Catzin vieraana.
왘 Jääpalloliigan valioliigassa lähestyvät ratkaisut.
Helsingin IFK on hyvissä asemissa toisena. Kärjessä on Oulun Luistinseura. Viikonloppuna HIFK
pelaa vieraissa, kun se kohtaa lauantaina Lappeenrannassa Veiterän.
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