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”Tv:ssä tämä näytti paljon helpommalta”
TUOMAS SARPARANTA

Kolme pääkaupunkiseudulla asuvaa
ulkomaalaistaustaista kokeili
talvikisojen lajeja.
Hiihdosta voisi
innostuakin, mutta
curling ja mäkihyppy
olivat aloittelijoille
hankalia.

LY H Y E ST I

Maalivahti Toskala
myytiin Calgaryyn
JÄÄKIEKKO. Maalivahti Vesa
Toskalan pesti NHL-seura
Anaheimissa jäi vain kuukauden mittaiseksi. Anaheim
kauppasi Toskalan Calgaryyn
ja vaihdossa seura sai Calgaryn maalivahdin Curtis McElhinneyn.
Calgaryn maalivahtiosasto
on suomalaispainotteinen, sillä joukkueen ehdoton ykkösmaalivahti on Miikka Kiprusoff. Toskala ja Kiprusoff ovat
aiemmin pelanneet yhdessä
San Jose Sharksissa kaudella
2002–2003. STT

Fintoton
toimitusjohtaja
sai potkut
RAVIURHEILU. Raviratojen totopeliä pyörittävän Fintoto
Oy:n toimitusjohtaja Ilmari
Halinen irtisanottiin keskiviikkona.
Fintoton pelien vaihto on
ollut laskussa koko viime vuoden, mutta kierre on syventynyt alkuvuonna.
”Tämä oli monen asian
summa. Ei tällaista päätössä
hetkessä tehdä. Hallitus oli
asiasta päätöstä tehdessään lopulta yksimielinen”, Fintoton
hallituksen
puheenjohtaja
Pekka Kaikkonen sanoi.
Tammi- ja helmikuussa pelivaihtojen lasku oli lähes 16
prosenttia viime vuoteen verrattuna.
”Kyllähän tämä yllätys oli.
Alkuvuosi oli synkkä, mutta ei
Fintoton toimitusjohtaja säädä säitä”, Halinen kommentoi
ja viittasi pakkaskelien vaikutukseen. HS

Curlingjäällä on
vaikea
pysyä
pystyssä
Ina Mikkola
”TÄÄ EI OO mun juttu. En tykkää jäästä”, tuskailee 22-vuotias somalialaissyntyinen Ali
Mohamed Oulunkylän curlinghallin jäällä.
Mohamedin kaveri, Kongosta kotoisin oleva John Muyima puolestaan on jo täydessä
vauhdissa liukumassa jäällä
curlingkivi kädessään.
”En mä pysty tähän mitenkään”, empii Mohamed.

jälkeen hän
kuitenkin asettautuu valmiiksi ja lähtee liukuun radalle
kohti päämäärää eli pesää.
Pystyssä pysyminen on vaikeaa, sillä toinen jalka on liian
suorana pystyssä, kun sen pitäisi lipua jään tasolla.

Tallberg tyrmää
talvikisojen
yhteishaun

Curlingissa oikeakätisellä pitää olla vasemmassa jalassaan liukuva kenkä. John Muyima liukuu jäällä.

KANNUSTUKSEN

muutti kuusivuotiaana Mogadishusta Suomeen.
Somaliassa joka kolmas poika pelaa jalkapalloa – usein itse sukista tehdyllä pallolla
hiekkakentällä.
Mohamed

MOHAMED

aloitti lajin tölkkiä potkimalla.
Moni afrikkalainen ei ole
koskaan elämässään nähnyt
lunta. Mohamedin mielestä
lumeen ja suomalaisuuteen
tutustuminen olisi luontevaa
talviurheilulajien avulla.

”Koulussa pääsin kokeilemaan luistelua ja hiihtämistä.
Se oli hyvä asia.”
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi opiskeleva mies kannustaa somalialaisia urheilijoita arvokisoissa, mutta seu-

raa enemmän suomalaista urheilua. Suosikkeja ovat Amin
Asikainen ja Teemu Selänne.
Talviolympialaisia Mohamed
ei kuitenkaan seurannut.
MOHAMED

ja Muyima alkavat

pelleillä jäällä. He päättävät
koittaa lähtöä yhdessä. Nuoret
asettuvat liian lähelle toisiaan
ja Mohamed kaatuu. Seuraavaksi hän harjaa ja Muyima
heittää kiven. Heitto onnistuu
hyvin, mutta Mohamedin har-

jaus menee hieman sivusta.
Mohamedin mielestä curlingia voisi koittaa uudestaan,
mutta uutta lempiharrastusta
lajista ei tule.
”Televisiossa tämä näytti
paljon helpommalta.”

Miten saa jarrun päälle?
Ina Mikkola
”OUOU”, huudahtaa Yont Papadthe noustessaan seisomaan monot jalassaan Paloheinän urheilupuistossa.
Paloheinän hiihtopalvelussa
työskentelevä Arto Hannolin
neuvoo, kuinka sauvasta otetaan kiinni.
”Paina jalkapohjaa maahan,
aivan kuten kävelisit”, opastaa
Hannolin ensimmäistä liukua
suksilla.
”Miten jarrun saa päälle?”
Papadthe kysyy.
Hannolin kehottaa olemaan
nojaamatta eteen ja pysymään rentona.
”Aa, toinen jalka menee ensin! Onpas hyvä opettaja”, Papadthe oivaltaa.

Aleksandr Pevgonen tutkii Kampin Narinkkatorille pystyttyä hyppyrimäkeä.

Mäkihyppy on tuttu laji koulusta
Ina Mikkola
ALEKSANDR PEVGONEN kiipeää kohti kahdeksanmetristä
mäkihyppymäkeä, joka on
pystytetty hyppytapahtumaa
varten Helsingin Kampin Narinkkatorille.
Ramppikuumetta tulevasta
testihypystä 10-vuotias poika
ei myönnä kokevansa, sillä
mäkihyppyä on tullut harjoiteltua jo pienemmässä mäessä
koulun liikuntatunnilla.
”Olen meidän koulun toiseksi paras hyppääjä”, Pevgonen kehuu.

Pevgonen on syntynyt Suomessa, mutta hänen äitinsä
on kotoisin Venäjältä ja isä Virosta.
Neljä vuotta jalkapalloa harrastanut kolmasluokkalainen
ei seuraa virolaisia urheilijoita, mutta Venäjältä löytyy
monta idolia.
jalkapallo ja
jääkiekko ovat suosittuja lajeja, mäkihyppy ei niinkään.
Pevgonen kannattaa mäkihypyssä Suomen kärkinimeä
Janne Ahosta.
”On hienoa katsoa, kun hyppääjät lentävät kuin kotkat.”

ITÄNAAPURISSA

Vancouverin olympialaisissa hän seurasi Suomen ja Venäjän
jääkiekko-otteluita,
hiihtoa ja hieman mäkihyppyä.
NARINKKATORILLA
10-vuotiasta Pevgonenia ei lopulta
päästetä hänen toiveistaan
huolimatta hyppäämään kahdeksanmetrisestä tornista kokemuksen puutteen takia.
Pevgonen kiipeää mäen
puoliväliin, mutta nelimetrinenkin mäki näyttää ylhäältä
katsottuna paljon korkeammalta. Hän empii ja hieroo
suksia toisiaan vasten.

”Mua pelottaa. En uskalla
hypätä.”
Kaiuttimista kuuluu, että
Janne Ahonen jäi neljänneksi
Vancouverin olympialaisten
normaalimäessä ja se harmittaa Pevgonenia.
”Aion pysyä jalkapallon parissa”, futaajan ammattilaisurasta haaveileva koululainen
toteaa.
Kirjoittaja on Pääkaupunkiseudun Nuorten Ääni -toimituksen
toimittaja. Helsingin nuorisoasiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan
esille mediassa.

PALOHEINÄN ladulla hiihto
alkaa sujua jo alle varttitunnin jälkeen.
”Sä olet kuin syntynyt suksille”, Hannolin kannustaa.
Papadthe mumisee hiihdonopettajan kertomia ohjeita itsekseen.
Lopuksi on vuorossa mäen

lasku. Painovoima tekee tosin
tepposensa ja hiihtäjäkokelas
pyllähtää mäen lopuksi pepulleen.
Intoa lajin parissa jatkamiseen kuitenkin riittää.
”Aion tulla vapaapäivinäni
uudestaan harjoittelemaan”,
Papadthe kertoo innoissaan.

STT

Venäjän
olympiakomitean
puheenjohtaja erosi
Venäjän olympiakomitean puheenjohtaja Leonid Tjagatšev on eronnut tehtävästään. Asiasta kertovat venäläiset uutistoimistot.
Vancouverin olympialaiset
menivät Venäjältä heikosti, sillä maa sai vain kolme kultaa
ja yhteensä 15 mitalia. Tavoite
oli 11 kultaa, 30 mitalia ja sijoittuminen mitalitaulukossa
kolmen joukkoon.
Vancouverin tulos on Venäjän kaikkien aikojen huonoin
olympialaisissa.
Presidentti Dmitri Medvedev ehti jo aiemmin vaatia
maan urheilujohtoa vastuuseen odotettua heikommasta
olympiamenestyksestä. AP–HS

MOSKOVA.

56-VUOTIAS
thaimaalainen
Papadthe on kotoisin Itä-Thaimaan maaseudulta, jossa ei
ollut aikaa urheilulle, koska
piti tehdä töitä.
Hän on asunut Suomessa 17
vuotta, mutta ei ole koskaan
hiihtänyt tai harrastanut muitakaan talvilajeja.
Vancouverin talviolympialaisten hiihtokilpailuja Papadthe on kuitenkin seurannut.
”Urheilijoilla ei näyttänyt
voimat riittävän”, Papadthe
harmittelee suomalaisurheilijoiden huonoa kisamenestystä.
SUOMESSA ompelijaksi opiskellut Papadthe pitää uimisesta, saunomisesta ja metsässä
kävelystä.
Papadthen mielestä talvilajien testaaminen on hyvä asia
Suomeen sopeutumisen kannalta. Maahanmuuttajalle ensisijaisen tärkeää on kuitenkin
oppia kieli.

Kansainvälisen
olympiakomitean KOK:n suomalaisjäsen Peter Tallberg
tyrmää esityksen Pohjoismaiden yhteisestä hausta talviolympialaisten järjestämiseksi
vuonna 2022.
Tallbergin mukaan Pohjoismaiden yhteinen hakemus ei
menisi KOK:ssa läpi. Hänen
mielestään etäisyydet kisapaikkojen välillä muodostuisivat aivan liian suuriksi.
”Niin kauan kun löytyy yksittäisiä maita ja kaupunkeja,
ei tämänkaltainen jaettu haku
johda tuloksiin”, Tallberg sanoi STT:lle.
Päätös tulevasta kisaisännästä tehdään vuonna 2015.

OLYMPIA.

Hyökkääjä Haataja
jatkaa HIFK:ssa

Kaatumiset eivät lannistaneet Yont Papadthea.

JÄÄKIEKKO. Juha-Pekka Haataja teki jääkiekkoliigan Helsingin IFK:n kanssa jatkosopimuksen. Uusi pesti loppuu keväällä 2011.
Ykkösketjun laitahyökkääjä
Haataja siirtyi viime kesänä
HIFK:hon Lukosta. Ennen kolmea kauttaan Raumalla hän
pelasi
kasvattajaseurassaan
Kärpissä.
Haataja, 27, on pelannut
IFK:ssa 39 ottelua tehoin
15+14. HS
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