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 Pääministeri Berlusconi
pelkää pilkkahuutoja
 Italian pääministeriä Silvio Berlusconia huolettaa
Torinon talviolympialaisten sunnuntaisiin päättäjäisiin
osallistuminen. Italialaisen La Repubblica -lehden muEipelkää
urheilumuotoa
kaan hän
joutuvansa pilkkahuutojen kohteeksi.
Berlusconia on arvosteltu siitä, että hän jätti kisojen
juhlavat avajaiset muihin kiireisiin vedoten väliin.
Myös Italian lähestyvät vaalit saattavat kirvoittaa kielen kantoja pääministerin saapuessa päättäjäisiin. Berlusconi saattaa joutua pilkkauksen kohteeksi myös siksi,
että hän on jalkapallon Italian liigan Serie A:n Torinon
Juventuksen verivihollisen AC Milanin presidentti.
AP

Turpiin tuli
hopean verran
 Silti mäkihyppääjät arvostivat joukkuemäen kakkostilaa.
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Enrico Fabris riemuitsi maansa lipun kanssa.

 Enrico Fabris yllätti
suosikit pikaluistelussa
 Italian Enrico Fabris huudatti kotiyleisöä nappaamalla olympiakultaa miesten 1 500 metrin pikaluistelukisassa. Kisojen toisen kultamitalinsa voittanut Fabris
kellotti ajan 1.45,97. Hopeamitalisti Yhdysvaltain Shani
Davis jäi 0,16pikaluistelu
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 kovempaa vauhtia, Rosendahl sanoi.
– Koko kausi on mennyt huonosti. Hyvin menneen
viime kauden jälkeen ei ollut syytä muuttaa harjoittelua, mutta jostain syystä treeni ei ole purrut yhtä hyvin
kuin viime vuonna. Olen toki sairastellut, mutta eivät
ne voi vaikuttaa mielestäni näin paljon tulokseen, Rosendahl pohti.

 MM-kisojen kiistapari
Ruutu-Hedström taas yhdessä
 Viime keväänä ruotsalaishyökkääjä Jonathan Hedström kieltäytyi Itävallan MM-kisoissa Jarkko Ruudun
esittämästä ”hotellihuonekutsusta”. Ruutu kutsui Hedtrömin selvittelemään välejä omaan hotellihuoneeseensa.
Nyt tylee uusi mahdollisuus olympiakylässä Torinossa, sillä Ruotsi täydensi jääkiekkomiehistöään eilen kutsumalla Hedströminjääkiekko
ja puolustaja Niklas Kronwallin
Tre Kronorin vahvuuteen. Molemmat pelaajat matkustavat Torinoon ja voivat tarpeen vaatiessa hypätä tositoimiin.
Detroitissa pelaava 25-vuotias Kronwall olisi ollut jo
alkuperäisessä joukkueessa vuorenvarmasti mukana,
mutta hän loukkasi polvensa pahasti kauden alla pelatussa 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. Saldo on 55 ottelusta 11+8=19 tehopistettä.

Ricco Gross vaatii
olympiamitalia itselleen
 Miesten eilisen ampumahiihtoviestin voitti Saksa,
jonka riveissä DDR-lähtöinen Ricco Gross otti jo neljännen olympiakultansa viestissä.
Gross käänsi viestin jälkeen puukkoa dopingskandaalin kanssa painivan Itävallan joukkueen haavassa ja
vaati Wolfgang
Perneriä luovuttamaan hänelle olymampumahiihto
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 tiukkaan äänensävyyn avausosuutensa jälkeen.
Viestin yllätys oli ennakkosuosikki Norjan romahtaminen viidenneksi Halvard Hanevoldin luokattoman
avausosuuden takia.

 Suomen siniristilippu
liehui eilen illalla taas juhlavalla mitaliaukiolla Torinon Piazza Castellolla,
mutta ei vieläkään keskellä
kullan merkiksi. Siinä Itävallan punavalkoisen vasemmalla puolella se värjötteli, kun mäkimiehet
Matti Hautamäki, Janne
Ahonen, Tami Kiuru ja
Janne Happonen pokkasivat edellisenä iltana voittamansa joukkuemäen olympiahopeat kaulaansa.
Ahosta tosin hopeakaan
ei paljon palkintokorokkeella hymyilyttänyt.
– Oma osuuteni meni
ihan penkin alle, mutta
joukkue hoiti homman,
Mäkihyppääjät ovat perinteisesti vakavaa porukkaa, mutta palkintojenjaon jälkeen Suomen
Ahonen totesi.
kvartetille pyrki väkisinkin hymy suupieliin.
Ainakaan tällä kertaa
kultakamppailussa ei jäänyt jossiteltavaa, jotta piste
hopea Torinon kisoista.
Innokkaimmalta vaikutti
set olympialaiseni.
tuonne tai metri tänne. Itä– Onhan se hieno fiilis,
nuori Janne Happonen,
Happosella on kotonaan
valta vei kullan
selvällä
kun mitalin saa käteen. On
jolla joukkueen muista jäpalkintokokoelmassa jo somäkihyppy
erolla.
kuitenkin kotiin tuomissenistä poiketen oli ennespiva paikkakin katsottuna
– Juu, turpaan tuli reiena konkreettinen palkinto
tään vasta yksi aikuisten arrinkulamaiselle olympialusti, Ahonen manasi.
siitä, mitä on tullut kauden
vokisamitali. Hopeaa tuli
mitalille.
Joukkueen muut jäsenet
aikana tehtyä, Hautamäki
tämän talven joukkuelen– Kyllä se kaikkein kortuntuivat olevan tyytyväisanoi.
tomäestä.
keimmalle paikalle menee.
sempiä olympiahopeasta
– Kiva muisto tämä mi– Ainakin minulle tämä
On se minun arvokkain
kuin Ahonen. Matti Hautatali on, Tami Kiuru vahvisolympiahopea on iso asia.
palkintoni, Happonen samäelle mitali oli jo toinen
ti.
Ovathan nämä ensimmäinoi tyytyväisenä.

Tarja Halonen sai superkannustajan kilikellon
sakylän kaupasta löytyi,
 Tasavallan
presidentti
Puskala perusteli valintaa.
Tarja Halonen sai SuoHalonen
seurueineen
men järjestyksessään kollähti illalla katsomaan Sumansilla Torinon kisojen
sanna Pöykiön ja Kiira
mitalikahveilla oman kiliKorven esityksiä taitoluiskellon.
telun lyhytohjelmassa. Sitä
– Hän on joukkueen
suennen hän onnitteli hopeasekalainen
perkannustaja. Täytyihän
mitalit joukkuemäkikisasta
hänen sellainen saada, Suoponnistanutta Suomen nemen joukkueen toimistonlikkoa.
hoitaja Pirjo Puskala pe– Hyvin tehty, presirusteli.
dentti kannusti.
Kello on kämmenen koVaikka Suomen kuuden
koinen, huomattavasti piemitalin saalis ei aivan huipnempi kuin esimerkiksi
pusuoritus tähän mennessä
sveitsiläisten kisapaikoilla
olekaan, presidentti löysi
kalistelemat jättikellot.
positiivista sanottavaa.
– Se oli suurin, joka ki– Puhdas ja reilu peli on

LEHTIKUVA

Torino

Pirjo Puskala (oik.) pani Tasavallan presidentille Tarja
Haloselle kilikellon kaulaan.
tärkeintä, vaikka mitaleita
ei niin tulisikaan. Meillä
on oltava malttia rakentaa

menestystä uudestaan pitkäkestoiselta pohjalta, hän
sanoi.

Jenkkien asuntoautoissa mitalijuhlat vähissä
PEKKA HOLOPAINEN
Sestriere
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 Sestrieren olympiakylän
kupeeseen,
turva-aitojen
ulkopuolelle on pysäköity
kaksi huomiota herättävän
hulppeaa asuntoautoa
laualppihiihto
tasantenneineen.
Kun niitä yrittää lähestyä, vastaan tulee erittäin
nopeasti tiukkailmeisiä karabinieerejä
kysymään,
millä asioilla liikutaan. Nopeasti tehdään selväksi
myös se, ettei asuntoautojen valokuvaaminen mielUSA:n alppitähdet asuskelevat kisojen aikana näin mukavasti.
lytä italialaista virkavaltaa.
Turvatoimet ymmärtää,
sillä harmaata asuntoautoa
USA:n alppihiihtotähdet
RV:llä, mutta Rahlves saaasuu olympiakisojen ajan
ovat välillä kiertäneet alppui Sestriereen vaimonsa
Bode Miller, mustaa Dapisirkusta samallakin asunMichellen kanssa. Millerilron Rahlves.
toautolla,
amerikaksi
le seuraa pitää hänen pitkä-

aikainen ystävänsä Jake Sereno, auton kuljettaja.
Miller oli ensimmäinen
amerikkalainen alppihiihtäjä, joka päätti alkaa kiertää kisoja omalla ajoneuvollaan välttääkseen alppinistien hotelleja innokkaasti päivystävät fanit ja toimittajat.
Autojen pysäköintipaikalta on erittäin lyhyt matka pujottelu- ja suurpujotteluradoille.
Mitalibileitä ei ole asuntoautoissa tarvinnut järjestää. Olympiakisat ovat olleet pettymys kummallekin
amerikkalaiselle,
vaikkei
Miller jonkun lausuntonsa
mukaan niin jalometallin
perään haikailekaan.

