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Ilta-Sanomien kisa-aforismit kirjoittaa hiihdon
olympiavoittaja ja moninkertainen arvokisamitalisti
Mika Myllylä.

”Ei auttanut yhdistetyn poi-
kia, vaikka pressa oli huuto-
sakissa. Sen sijaan Itävalta
jyrää hiihtolajeissa, vaikka
osa joukkueesta on putkassa,
osa psykiatrisessa hoidossa
ja muutama vielä karkuteillä.
Menestyjät eivät siis ole kes-
kitien tallaajia.”
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Yhdistetyn maailman-
cupin avauskilpa
Kuusamossa marras-

kuussa 2005. Hannu
Manninen voittaa kak-
kosen 2.29 minuutilla,
parhaan norjalaisen 2.42
minuutilla.

Näyttää hyvältä.
Hyvä, että Manninen

pärjää nyt. Manninen ei
pärjää Torinossa, Norjan
päävalmentaja ennustaa.

Torinossa Manninen
on normaalikilpailun yh-
deksäs ja sprintin kahdes-

toista. Henkilökohtaista
mitalia ei tule kymme-
nensistäkään arvokisois-
ta.

Torinossa Manninen
saa vain joukkuekilvan
säälipronssin, kun vahva
mitalisuosikki Norja is-
tuu heikkovatsaisena ho-
tellihuoneen vessassa.

Norja ennustaa
LEHTIKUVA

Hannu
Mannisella ei
ollut uhkaajia
lähimaillakaan
maailmancupin
avauksessa
Rukalla.

� Pääministeri Berlusconi
pelkää pilkkahuutoja
� Italian pääministeriä Silvio Berlusconia huolettaa
Torinon talviolympialaisten sunnuntaisiin päättäjäisiin
osallistuminen. Italialaisen La Repubblica -lehden mu-
kaan hän pelkää joutuvansa pilkkahuutojen kohteeksi.

Berlusconia on arvosteltu siitä, että hän jätti kisojen
juhlavat avajaiset muihin kiireisiin vedoten väliin.

Myös Italian lähestyvät vaalit saattavat kirvoittaa kie-
len kantoja pääministerin saapuessa päättäjäisiin. Ber-
lusconi saattaa joutua pilkkauksen kohteeksi myös siksi,
että hän on jalkapallon Italian liigan Serie A:n Torinon
Juventuksen verivihollisen AC Milanin presidentti.

� Enrico Fabris yllätti
suosikit pikaluistelussa
� Italian Enrico Fabris huudatti kotiyleisöä nappaa-
malla olympiakultaa miesten 1 500 metrin pikaluistelu-
kisassa. Kisojen toisen kultamitalinsa voittanut Fabris
kellotti ajan 1.45,97. Hopeamitalisti Yhdysvaltain Shani
Davis jäi 0,16 sekuntia. Maailmanennätysmies Chad
Hedrick puristi kolmanneksi 0,25 sekuntia italialaista
hitaammalla ajalla. 

Risto Rosendahlin aika 1.49,51 riitti sijaan 24.
– Huonostihan se meni. Aikakaan ei ollut häävi,

olen luistellut aiemmin Euroopassa yli sekunnin ko-
vempaa vauhtia, Rosendahl sanoi. 

– Koko kausi on mennyt huonosti. Hyvin menneen
viime kauden jälkeen ei ollut syytä muuttaa harjoitte-
lua, mutta jostain syystä treeni ei ole purrut yhtä hyvin
kuin viime vuonna. Olen toki sairastellut, mutta eivät
ne voi vaikuttaa mielestäni näin paljon tulokseen, Ro-
sendahl pohti.

AP

Enrico Fabris riemuitsi maansa lipun kanssa.

Hyvä häviäjä

� 8–0.
Ensin mainittuna Felix

Gottwaldin ja jälkimmäi-
senä Hannu Mannisen
henkilökohtaiset mitalit ar-
vokisoissa.

16–43.
Gottwaldin ja Mannisen

voitot maailmancupissa.
Gottwald poimi Torinon

olympialaisista kaksi kultaa
ja yhden hopean, Manni-
nen yhden pronssin.

– Otin mallia siitä, mitä
Samppa Lajunen teki Salt
Lake Cityssä (kolme kul-
taa). Hän oli todella keskit-

tynyt joka kilpailuun, Gott-
wald sanoi eilen.

Torinon olympialaisten
yhdistetyn sprintistä ei jää-
nyt sinivalkoisten osalta
paljon kerrottavaa.

Itse asiassa koko yhdiste-
tyn joukkueen suoritus ki-
soissa oli paha floppi. Vain
Jaakko Tallus pystyi veny-
mään kauden normaalita-
sostaan. Kaksi viidettä sijaa
ja säälipronssi joukkueki-
sasta eivät silti paljon läm-
mitä, kun tavoitteena oli
ainakin yksi kulta.

Manninen onnitteli
reilusti Gottwaldia

Suomalaisittain ainoa
auringonpilkahdus näh-
tiin, kun Manninen osoitti,
ettei hän sittenkään ole
huono häviäjä.

Manninen kävi eilen
maalialueella reilusti pais-
kaamassa parempansa kät-
tä.

– Siinä taisi normaaliki-
san jälkeen unohtua koko-

naan se hopeamitalista on-
nitteleminen siellä pienes-
sä sanaharkassa, Manninen
tunnusti eilen.

Yhdistetyn normaalimat-
kan kilpailussa Gottwald
hiihti Mannisen kiinni,
roikkui hetken hänen kan-
noillaan ja painui lopulta
ohi hopealle. Maalissa
Manninen kävi ärhentele-
mässä Gottwaldille sauvo-
jen päälle hiihtämisestä.
Hän myös myönsi, että oli
huitaissut itävaltalaista ki-
san aikana sauvallaan.

– Olen onnitellut Han-
nua yli neljäkymmentä
kertaa maailmancupissa,
kun hän on voittanut. Ih-
mettelin, että miksi hän ei
voinut onnitella kerran mi-
nua. Mutta nyt asiat ovat
kunnossa, Gottwald sanoi.

Gottwald on tottunut
näkemään Mannisen ro-
mahduksia arvokisoissa.
Hänen mielestään voitta-
jaksi kruunataan se, joka si-
tä eniten haluaa.

– Hannulle ei olisi pitä-
nyt riittää näistä kisoista
edes hopeamitali. Hänen
olisi pitänyt ottaa täältä
kolme kultaa, Gottwald sa-
noo.

Uran jatko
vaakalaudalla

Entä mitä Manninen
sanoi suoritukseensa To-
rinossa?

– No kyllä harmittaa.
Manninen sanoi, että

hän kilpailee vielä ensi tal-
vena Sapporon MM-kisois-
sa ja miettii sen jälkeen,
jatkuuko ura vielä.

– Ainakin toistaiseksi
nämä olivat viimeiset
olympialaiseni. Vancouve-
riin on kuitenkin neljä
vuotta. Se on pitkä aika.

– Sellaisen päätöksen
olen tehnyt, että kilpailen
ensi talven MM-kisoissa
Sapporossa ja vuoden pääs-
tä keväällä istahdan alas ja
punnitsen asioita jatkon
suhteen, Manninen mietti.

� Hannu Manninen jäi taas ilman henkilökohtaista mitalia.
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IS / ARI-VEIKKO PELTONEN

Hannu Manninen antoi pettyneenä kommentteja sprinttiyhdistetyn jälkeen. Arvokisat menivät jälleen kerran penkin alle.

Yhdistetyn sprinttikisa
1) Felix Gottwald, Itävalta
2) Magnus Moan, Norja
3) Georg Hettich, Saksa

Jenkkien asuntoautoissa mitalijuhlat vähissä
PEKKA HOLOPAINEN
Sestriere
� Sestrieren olympiakylän
kupeeseen, turva-aitojen
ulkopuolelle on pysäköity
kaksi huomiota herättävän
hulppeaa asuntoautoa lau-
tasantenneineen.

Kun niitä yrittää lähes-
tyä, vastaan tulee erittäin
nopeasti tiukkailmeisiä ka-
rabinieerejä kysymään,
millä asioilla liikutaan. No-
peasti tehdään selväksi
myös se, ettei asuntoauto-
jen valokuvaaminen miel-
lytä italialaista virkavaltaa.

Turvatoimet ymmärtää,
sillä harmaata asuntoautoa
asuu olympiakisojen ajan
Bode Miller, mustaa Da-
ron Rahlves.

USA:n alppihiihtotähdet
ovat välillä kiertäneet alp-
pisirkusta samallakin asun-
toautolla, amerikaksi

RV:llä, mutta Rahlves saa-
pui Sestriereen vaimonsa
Michellen kanssa. Milleril-
le seuraa pitää hänen pitkä-

aikainen ystävänsä Jake Se-
reno, auton kuljettaja.

Miller oli ensimmäinen
amerikkalainen alppihiih-
täjä, joka päätti alkaa kier-
tää kisoja omalla ajoneu-
vollaan välttääkseen alppi-
nistien hotelleja innokkaas-
ti päivystävät fanit ja toi-
mittajat.

Autojen pysäköintipai-
kalta on erittäin lyhyt mat-
ka pujottelu- ja suurpujot-
teluradoille.

Mitalibileitä ei ole asun-
toautoissa tarvinnut järjes-
tää. Olympiakisat ovat ol-
leet pettymys kummallekin
amerikkalaiselle, vaikkei
Miller jonkun lausuntonsa
mukaan niin jalometallin
perään haikailekaan.

IS / ARI-VEIKKO PELTONEN

USA:n alppitähdet asuskelevat kisojen aikana näin mukavasti.

Tarja Halonen sai superkannustajan kilikellon
Torino
� Tasavallan presidentti
Tarja Halonen sai Suo-
men järjestyksessään kol-
mansilla Torinon kisojen
mitalikahveilla oman kili-
kellon.

– Hän on joukkueen su-
perkannustaja. Täytyihän
hänen sellainen saada, Suo-
men joukkueen toimiston-
hoitaja Pirjo Puskala pe-
rusteli.

Kello on kämmenen ko-
koinen, huomattavasti pie-
nempi kuin esimerkiksi
sveitsiläisten kisapaikoilla
kalistelemat jättikellot.

– Se oli suurin, joka ki-

sakylän kaupasta löytyi,
Puskala perusteli valintaa.

Halonen seurueineen
lähti illalla katsomaan Su-
sanna Pöykiön ja Kiira
Korven esityksiä taitoluis-
telun lyhytohjelmassa. Sitä
ennen hän onnitteli hopea-
mitalit joukkuemäkikisasta
ponnistanutta Suomen ne-
likkoa.

– Hyvin tehty, presi-
dentti kannusti.

Vaikka Suomen kuuden
mitalin saalis ei aivan huip-
pusuoritus tähän mennessä
olekaan, presidentti löysi
positiivista sanottavaa.

– Puhdas ja reilu peli on

tärkeintä, vaikka mitaleita
ei niin tulisikaan. Meillä
on oltava malttia rakentaa

menestystä uudestaan pit-
käkestoiselta pohjalta, hän
sanoi.

LEHTIKUVA

Pirjo Puskala (oik.) pani Tasavallan presidentille Tarja
Haloselle kilikellon kaulaan.

Turpiin tuli
hopean verran
VILLE JUTILA
Torino
� Suomen siniristilippu
liehui eilen illalla taas juh-
lavalla mitaliaukiolla Tori-
non Piazza Castellolla,
mutta ei vieläkään keskellä
kullan merkiksi. Siinä Itä-
vallan punavalkoisen va-
semmalla puolella se vär-
jötteli, kun mäkimiehet
Matti Hautamäki, Janne
Ahonen, Tami Kiuru ja
Janne Happonen pokkasi-
vat edellisenä iltana voitta-
mansa joukkuemäen olym-
piahopeat kaulaansa.

Ahosta tosin hopeakaan
ei paljon palkintokorok-
keella hymyilyttänyt.

– Oma osuuteni meni
ihan penkin alle, mutta
joukkue hoiti homman,
Ahonen totesi.

Ainakaan tällä kertaa
kultakamppailussa ei jää-
nyt jossiteltavaa, jotta piste
tuonne tai metri tänne. Itä-
valta vei kullan selvällä
erolla.

– Juu, turpaan tuli rei-
lusti, Ahonen manasi.

Joukkueen muut jäsenet
tuntuivat olevan tyytyväi-
sempiä olympiahopeasta
kuin Ahonen. Matti Hauta-
mäelle mitali oli jo toinen

hopea Torinon kisoista.
– Onhan se hieno fiilis,

kun mitalin saa käteen. On
kuitenkin kotiin tuomis-
ena konkreettinen palkinto
siitä, mitä on tullut kauden
aikana tehtyä, Hautamäki
sanoi.

– Kiva muisto tämä mi-
tali on, Tami Kiuru vahvis-
ti.

Innokkaimmalta vaikutti
nuori Janne Happonen,
jolla joukkueen muista jä-
senistä poiketen oli ennes-
tään vasta yksi aikuisten ar-
vokisamitali. Hopeaa tuli
tämän talven joukkuelen-
tomäestä.

– Ainakin minulle tämä
olympiahopea on iso asia.
Ovathan nämä ensimmäi-

set olympialaiseni.
Happosella on kotonaan

palkintokokoelmassa jo so-
piva paikkakin katsottuna
rinkulamaiselle olympia-
mitalille.

– Kyllä se kaikkein kor-
keimmalle paikalle menee.
On se minun arvokkain
palkintoni, Happonen sa-
noi tyytyväisenä.

� Silti mäkihyppääjät arvostivat joukkuemäen kakkostilaa.
IS / SEPPO SOLMELA

Mäkihyppääjät ovat perinteisesti vakavaa porukkaa, mutta palkintojenjaon jälkeen Suomen
kvartetille pyrki väkisinkin hymy suupieliin.

Ricco Gross vaatii
olympiamitalia itselleen
� Miesten eilisen ampumahiihtoviestin voitti Saksa,
jonka riveissä DDR-lähtöinen Ricco Gross otti jo nel-
jännen olympiakultansa viestissä.

Gross käänsi viestin jälkeen puukkoa dopingskan-
daalin kanssa painivan Itävallan joukkueen haavassa ja
vaati Wolfgang Perneriä luovuttamaan hänelle olym-
piamitalinsa.

Perner saavutti pronssia 10 km:llä Salt Lake Cityssä
2002, Gross jäi neljänneksi.

– Jos miehessä on yhtään rehellisyyttä tallella, hän
tuo mitalin minulle Ruhpoldingiin, Gross sanoi tiuk-
kaan äänensävyyn avausosuutensa jälkeen.

Viestin yllätys oli ennakkosuosikki Norjan romahta-
minen viidenneksi Halvard Hanevoldin luokattoman
avausosuuden takia.

� MM-kisojen kiistapari
Ruutu-Hedström taas yhdessä
� Viime keväänä ruotsalaishyökkääjä Jonathan Hed-
ström kieltäytyi Itävallan MM-kisoissa Jarkko Ruudun
esittämästä ”hotellihuonekutsusta”. Ruutu kutsui Hed-
trömin selvittelemään välejä omaan hotellihuoneeseen-
sa.

Nyt tylee uusi mahdollisuus olympiakylässä Torinos-
sa, sillä Ruotsi täydensi jääkiekkomiehistöään eilen kut-
sumalla Hedströmin ja puolustaja Niklas Kronwallin
Tre Kronorin vahvuuteen. Molemmat pelaajat matkus-
tavat Torinoon ja voivat tarpeen vaatiessa hypätä tositoi-
miin.

Detroitissa pelaava 25-vuotias Kronwall olisi ollut jo
alkuperäisessä joukkueessa vuorenvarmasti mukana,
mutta hän loukkasi polvensa pahasti kauden alla pela-
tussa NHL:n harjoituspelissä 9. syyskuuta.

Kronwall pelasi ensimmäisen pelinsä tällä kaudella
vasta 1. helmikuuta ja antoi Detroitin 3–2-voitossa St.
Louisista heti kaksi syöttöpistettä. 28-vuotias Hedström
on puolestaan pelannut koko kauden Anaheimissa. Sal-
do on 55 ottelusta 11+8=19 tehopistettä.

Lisää kaasua!
Naisten lyhytohjelma

1) S.Cohen 66,73
2) I.Slutskaja 66,70
3) S.Arakawa 66,02

ELINA JOUPPI
� Taitoluistelun naisten
lyhytohjelmassa ei nähty
mitään häikäiseviä suo-
malaissuorituksia. Susan-
na Pöykiö luisteli eilen
perusvarmasti ja kauniisti
12:nneksi, mutta hän pys-
tyy kyllä parempaan. Sen
sijaan Kiira Korpi putosi
kauas kärjestä. Tamrelai-
nen lähtee vapaaohjel-
maan vasta sijalta 20.

Pöykiö horjahti hie-
man kolmoisflipissä,
mutta muuten suorituk-
sessa ei ollut mitään nä-
kyviä virheitä. Berit Kai-
jomaan valmennettava
keräsi 53,74 pistettä, eli
hän jäi noin kolme pis-
tettä omasta ennätykses-
tään.

– Vähän olisin toivo-
nut vauhtia lisää varsin-
kin askelsarjaan. Muuten
hyvä suoritus, mutta hie-
man varovainen, Pöykiö
kommentoi STT:n mu-
kaan. 

Tänään 24 vuotta täyt-
tävä jääprinsessa lähtee
kuitenkin taistelumielellä
huomiseen vapaaohjel-
maan. Eroa kymmenen-
tenä olevaan Sarah Meie-
riin on vain vajaat kaksi
pistettä.

– Vapaaohjelmassa
tehdään se, mitä tässä on
viime viikot harjoiteltu.
Ehkä vähän lisätään kaa-
sua, Pöykiö tuumi.

Kiira Korpi joutui har-
mittavasti helpottamaan
hyppy-yhdistelmäänsä.
Alun perin tamperelaisen
piti hakea vaikeutta kol-
mois-kolmois-yhdistel-
mällä, mutta sitä ei nähty
kuin lämmittelyssä. Muu-
tenkin Kiiran meno näyt-
ti vähän jähmeältä. 

Gracekellymäinen kau-
notar mutristi suutaan
heti suorituksensa jäl-
keen. Kaikki ei sujunut
niin kuin olisi pitänyt. 

– En mä tiedä. Ei mua
oikein edes jännittänyt,
mutta jotenkin tuli vain
sellainen pieni hermostu-
minen siihen ensimmäi-
seen hyppyyn, Korpi
hämmästeli Ylen haastat-
telussa.

Kilpailua johtaa USA:n
Sasha Cohen, joka kukis-
ti hieman yllättäen suu-
rimman ennakkosuosi-
kin Venäjän Irina Sluts-
kajan. Cohen on kaksi-
kertainen MM-hopeami-
talisti, ja hän oli neljä
vuotta sitten Salt Lake
Cityssä neljäs.

– Keskityn vain
omaan tekemiseeni. En
ajattele voittamista, Sluts-
kaja sanoi napakasti Eu-
rosportin haastattelussa.

AP / MARK BAKER

Susanna Pöykiö sijoittui lyhytohjelmassa 12:nneksi. 
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