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Sampo kohtaa välierässä Hurrikaanin

Loimun taistelu ei riittänyt
Loimu–Sampo 2–3
Sampo välieriin voitoin 3–1

Turun Sanomat, Raisio
MIKKO ERVASTI
LENTOPALLO Raision Loimun
torjunta on myöhässä, kun Pielaveden Sammon passari Toni
Mäkitupa löytää keskeltä yleispelaaja Andrei Ankudovitshin.
Yli kaksimetrinen karpaasi niittaa pallon vastustamattomasti
kenttään.
Piste päättää viidennen erän
Sammolle 15–12, ja koko ottelun erin 3–2 (28–26, 25–19,
19–25, 23–25, 15–12). Sampo
jatkaa lentopallon mestaruusliigan välieriin voitoin 3–1. Loimun kausi päättyy kirvelevään
kotitappioon.
Sammon pelaajat tuulettavat
villisti voittoaan, mutta Loimun

kenttäpuoliskolla istuu päät
painuneina hiljaisia miehiä. Yli
700 hengen yleisö poistuu vähin äänin Kerttulan liikuntahallista.

Suuri pettymys
Kujanpäälle
– Suuri pettymys tämä oli, Loimun päävalmentaja Vesa Kujanpää myöntää.
Loimun tippuminen pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella on ikävä takaisku raisiolaiselle lentopalloilulle.
– Joukkueella oli eväitä vaikka mihin, Kujanpää harmittelee.
Mutta taistelematta Loimu ei
lähtenyt kesälomalle. Kaikki
Loimun ja Pielaveden väliset
ottelut olivat tasaisia, jännittäviä sekä ajoittain erittäin kor-

keatasoisia. Myös sunnuntaina
yleisö sai viihdettä koko rahan
edestä.
Viides pudotuspeli noudatti
tuttua kaavaa. Toinen joukkue
vei ensimmäiset kaksi erää ja
toinen seuraavat kaksi. Ratkaisevan viidennen erän voitti lauantaina Loimu, sunnuntaina
Sampo.
Kujanpään mielestä Loimu
oli hyvin pelissä mukana alusta
asti.
– Alku ei ollut vaikea vaan
veimme peliä erien alussa. Emme vain onnistuneet päättämään niitä, kun Sampo tuli takaa, Kujanpää kertoo.
Hävittyjen erien jälkeen Kujanpää vaihtoi passariksi Jani
Sippolan Simo-Pekka Ollin
tilalle .
– Halusin hyökkäyksiimme
enemmän vaihtoehtoja ja ar-

vaamattomuutta, Kujanpää sanoo.
Passarin vaihto tuottikin tulosta. Kun myös vastaanotto
toimi hyvin ja torjunta oli paikallaan, Loimu taisteli tosissaan ottelun voitosta aivan viimeisille pisteille saakka.
– Valitettavasti viides erä ei
kääntynyt meille, vaan Sampo
voitti sen kokemuksensa turvin, Kujanpää sanoo.

Vain Bittner
torjui Salgadon
Jalkavaivaisena pelannut Loimun ykköshakkuri Dean Bittner selvästi väsyi loppua kohden, mutta Kujanpää ei kuitenkaan ottanut miestä vaihtopenkille.
– Hän oli ainut, joka pystyi
jotenkin torjumaan (Luis) Sal-

gadon, Kujanpää kertoo.
Salgado olikin jälleen ottelun tehokkain pelaaja iskien
joukkueelleen 27 pistettä. Kuusi torjuntapistettä tehnyt Tommi Siirilä myös iski 16 pistettä.
Voittopisteen lisäksi Ankudovitsh paukutti 11 pistettä.
Sammon voiton perustana

”Valitettavasti
viides erä ei
kääntynyt meille,
vaan Sampo
voitti sen kokemuksensa turvin.”
Vesa Kujanpää

oli kahden liberon, Timo Tolvasen ja Antti Sairasen, johtama raudanluja vastaanotto ja
puolustuspeli. Passari Toni Mäkitupa hoiti oman tonttinsa
virheittä.
Sammon päävalmentaja Jukka Tuovinen oli syystäkin ylpeä
joukkueestaan.
– Tarkoitus oli laittaa ottelusarja poikki ja näin tehtiin, Tuovinen sanoo.
Tuovisella riitti päävaivaa,
kun Sammon pelaavasta joukkueesta loukkasi lauantaina
nilkkansa ykkösyleispelaaja
Pekka Seppänen. Joukkue kokosi kuitenkin hyvin itsensä
hävityn lauantain pelin jälkeen.
– Pelattiin erittäin kurinalaisesti. Vaikka neljäs erä hukattiin, pelattiin vielä erittäin hyvä,
kypsä viides erä, Tuovinen kertoo.
TS/Ari-Matti Ruuska

TuNMKY:n Antonio Hesterin käsi kävi tarkasti kauden päätöspelissäkin.

Turun NMKY päätti
kauden murskaavasti
TuNMKY–JyWe 115–66
Turun Sanomat
ANNA-MAIJA NAAKKA
KORIPALLO Vaikka kauden
viimeinen ottelu olikin Turun
NMKY:lle merkityksetön sen
varmistettua ykkösen B-divisioonan kakkostilan, ei se
näkynyt lepsuiluna kentällä.
Turkulaiset taputtelivat
onnistuneen kauden pakettiin murskaamalla sarjajumbo Jyväskylän Weikot lukemin 115–66 (26–17, 28–12,
34–19, 27–18).
– Emme tehneet tästä vaikeaa peliä, vaan asenne oli
jokaisella kohdallaan. Pelaajat pitivät hauskaa, ja näki,
että he nauttivat pelaamisesta, valmentaja Janne Koskimies kiitteli.
Namika otti johtoaseman
heti ensiminuutilla, eikä luopunut siitä sen jälkeen. Joukkueiden piste-ero kasvoi tasaisesti ottelun edetessä: kakkoserässä isännät repäisivät
20 pisteen kaulan, kolmannessa meni rikki 40 ja viimeisellä jaksolla ero kasvoi jo 50
pisteeseen.
Avausviisikon Timo Humalamäen ja Ville Hännisen
poissaolot eivät näkyneet
kentällä, ja onnistumisia tuli
jälleen laajalla rintamalla.
Kauneimmat lukemat taululle kirjasivat Oskari Immo-

Arcuksen
Juuso Huhtalalle
SM-kultaa

Raision Loimun pelaajat antoivat kaikkensa, mutta se ei riittänyt kokenutta Pielaveden Sampoa vastaan. Alamaissa Dean Bittner (vas.), Jani Sippola, Juho Rajala ja Jordan DuFault.
Juuso Riponiemi

VaLePa ratkaisi Rovaniemellä
PerPo–VaLePa 1–3
VaLePa välieriin voitoin 3–1

Turun Sanomat, Rovaniemi
MARKKU SAUKKO
LENTOPALLO Vammalan Lentopallo ratkaisi Mestaruusliigan
puolivälieräsarjansa sunnuntaina Rovaniemellä. Lauantain
tapaan sastamalalaiset olivat
parempia lukemin 1–3 (19–25)
(25–19) (13–25) (21–25).
Tasainen ottelu ratkesi Vammalan tehokkaampaan hyökkäyspeliin. PerPo oli vastaanotto- ja torjuntapelissä parempi,
mutta vieraiden hyökkäys Olli
Kunnarin johdolla oli liikaa.
– Jos joku väittää, ettei yksi
mies voi ratkaista lentopallopeliä, hän ei ole nähnyt Kunnarin
pelaavan, PerPon valmentaja
Ismo Tuominen tiivisti ottelusarjan kulun.
Kunnari hyökkäsi kirjauksen
19/+13 ja nosti aloitussyötöt pe-

liin varmasti. Ratkaisevassa pelissä Kunnariakin hurjempi oli
Ansis Medenis. Hakkuri takoi
peräti 25 pistettä tehoilla + 13.
Avauserä meni VaLePan komennossa, mutta toiseen erään
rovaniemeläiset lisäsivät voimaa syöttöihinsä ja saivat muutaman makean torjunnan. Elviss Krastinsilla oli hyökkäyksissä surkea päivä, ja passari
Antti Esko jättikin nuorukaisen
vähille passeille, jolloin Krastins keskittyi erinomaisesti hallitsemaansa vastaanottoon.
Kolmannessa erässä VaLePa
karkasi selvään erävoittoon, ja
PerPon niska alkoi taittua. Neljännessä erässä ei enää syntynyt
taistelua voitosta, ja ratkaisevan
pallon jysäytti lattiaan Kunnari.
– Tämä oli kovin puolivälieräsarja, jonka olen koskaan pelannut, passari Esko huokaisi.
– Normaalisti runkosarjan
kahdeksannelta paikalta ei tule
tällaisia nippuja vastaan.

Kokemus ja taito veivät
Hurrikaanin jatkoon
Saimaa–Hurrikaani 0–3
Hurrikaani välieriin voitoin 3–1

Turun Sanomat, Varkaus
RAUNO YLÖNEN
LENTOPALLO Loimaan Hurrikaani marssi odotetusti neljän
joukkoon miesten Mestaruusliigan puolivälieristä, kun Saimaa Volley kaatui ottelusarjassa 3–1.
Kotiotteluissaan viime viikolla hieman takellellut Hurrikaani
näytti Savon maaperällä, että se
kuuluu ehdottomasti mestarisuosikkien joukkoon. Niin vakuuttavasti varsinaissuomalaiset veivät Saimaa Volleyta sekä
Savonlinnassa lauantaina että
Varkaudessa sunnuntaina.
Saimaa Volleyn kausi päättyi
tappiolukemiin 0–3 (13–25,
21–25, 20–25).

– Saimaan ei ole silti syytä
laittaa päätä pensaaseen. Valmentaja Guntis Atars on tehnyt
täällä hyvää työtä, ja Saimaa
teki ottelusarjasta meille kokonaisuudessa vaikean, lohivoileivästä ja vierasvoitosta pelin jälkeen nauttinut Hurrikaani-valmentaja Ville Kakko kertoi.
Hurrikaanin keskitorjuja
Matti Oivanen otti turhat luulot
kotijoukkueelta heti avauserässä syöttämällä useamman ässän
suoraan vastustajan kenttään ja
vieraat karkasivat hetkessä
7–1-johtoon.
Hurrikaanin parhaaksi sunnuntaina raati katsoi tasaista ja
virheetöntä työtä tehneen latvialaisen Aivars Petrusevicsin
(18/+13), joka oli myös pisteiden valossa vieraiden paras ennen Oivasta (12/+10) ja Ismo
Moilasta (11/+5).

Matti Oivasen syötöissä oli puhtia sunnuntaina Varkaudessa.

– Ennakkoasetelmat olivat
suosikki vastaan haastaja. Saimaa ei pystynyt nyt kotipeleissään samanlaiseen rentouteen
kuin Loimaan peleissä, ja se on
ymmärrettävää, kun otteluvoitot tasoittuivat 1-1:een. Silloin
haastaja alkaa miettiä omia
mahdollisuuksiaan.
– Meille pudotuspelit oikeastaan alkoivat vasta täällä Savos-

sa. Taitotasomme oli rahtusen
verran edellä Saimaata, Kakko
näki ja piti hyvänä, että ottelusarja saatiin poikki jo neljännen
pelin jälkeen eikä vasta ensi tiistaina Loimaan kotipelissä.
– Sekin tuo meille helpotusta
ja antaa energiaa. Saamme nyt
vähän levätä ja treenata hyvin
ennen välieräsarjaa, Kakko
puntaroi.

JOUSIAMMUNTA Turkulaista
jousiammuntaseura Arcusta
edustava Juuso Huhtala on
voittanut kultaa jousiammunnan SM-kisoissa Kemissä.
– En ole marraskuun jälkeen hävinnyt pudotuksissa
yhtään ottelua, joten odotukset olivat korkealla. Odotuksissa oli vähintään mitali,
mutta tiesin tason olevan kova, Huhtala kertoi.
Alkusarjan jälkeen Huhtala oli neljäs. Pudotuksissa
Huhtala pudotteli vastustajia
selvin numeroin 7-1, 6-0, 6-0.
Semifinaali porilaista Eero
Mäenpäätä vastaan oli tasaväkinen ja tiukka.
Finaalissa vastaan tuli oululainen Samuli Piippo. Tämän ottelun Huhtala vei 6–4
ja ampui vielä kisan viimeisen nuolen keskelle kymppiä.
– Hienolta tuntuu, Huhtala
totesi ensimmäisestä sisäammunnan henkilökohtaisesta
SM-mitalista. (TS)

Granberg
uran parhaaseen
Eurotourilla
GOLF Joonas Granberg oli
11:s ja Mikko Ilonen 17:s sunnuntaina Kuala Lumpurissa
päättyneessä Malesian mestaruusturnauksessa. Granberg
hävisi yhdistetyn Aasian ja

nen (29/4) ja Antonio Hester
(29/14).
Namikan kantava voima,
koko sarjan tehotaulukon ja
levypallojen ykkönen Antonio Hester oli syystäkin tyytyväinen kauteensa.
– Olo on hyvä ja helpottunut, ja on hieno päättää kausi 10 ottelun voittoputkeen,
Miamista joulukuussa saapunut vahvistus kertoi.
– Lähden heti huomenaamuna takaisin kotiin. Saan
pitää kuukauden loman, mutta pelaan paikallisessa joukkueessa kesäkauden. Palaisin
todella mielelläni syksyllä
Turkuun, sentteri myönsi.
Koskimies vahvisti joukkueen ottavan miehen mielellään syksyllä riveihinsä.
– Loistava pelaaja ja persoona, joka sopeutui joukkueeseen todella hyvin.
NMKY:n kausi oli kaikilla
mittareilla menestyksekäs.
Sarjapaikasta taistelemaan
lähtenyt joukkue sijoittui toiseksi tasapisteissä ykkösen,
Keravan kanssa.
– Nuoret pelaajat kehittyivät todella paljon ja oppivat
kokeneemmilta, jotka täyttivät paikkansa, Koskimies
kertasi menestyksen syitä.
– Haluamme koko ajan
mennä eteenpäin. Tämä ei
ollut mikään yhden vuoden
juttu, hän vihjaa jo tulevan
syksyn suunnitelmia.

Euroopan kiertueen kilpailun thaimaalaiselle voittajalle
Kiradech Aphibarnratille
viisi ja Ilonen kuusi lyöntiä.
Turkulaiselle Granbergille
11:s sija on uran paras Euroopan kiertueella, mutta Aasian
kiertueelta hänellä on tilillään jo yksi voittokin. Granberg ansaitsi reilut 33 000
euroa. Aphibarnratille voitto
oli ensimmäinen Euroopan
kiertueella.
Ilonen tienasi reilut 26 000
euroa mutta odotti enemmän.
– Terävyys otteista jäi puuttumaan, en ollut sellaisessa
vireessä kuin olisin toivonut,
Ilonen kertoi. (STT)

Immosen
maali hyydytti
Traktorin
JÄÄKIEKKO Siinä missä superrikkaan Pietarin SKA:n
peli on onnahdellut, toinen
KHL-jääkiekkoliigan mestarisuosikki Ak Bars Kazan sen
kuin porskuttaa. Kazan kellisti Traktor Tsheljabinskin
sunnuntaina 3–1 ja otti välieräsarjan otteluvoitoissa
2–0-johdon. Loppuotteluun
pääsee neljällä voitolla.
Maalittoman puolituntisen
jälkeen Kazan karkasi toisen
erän lopulla kahden maalin
johtoon. Päätöserässä Jan
Bulisin kavennusmaali toi
Tsheljabinskin lähelle, mutta
kirin katkaisi Jarkko Immosen tekemä ylivoimamaali 56.
minuutilla. (STT)

