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PIEKSÄMÄKI

Tapio Hartikainen

K
orson Kenguruita edus-
tava Aulis Kilpeläisen 
hengityksestä ei juuri 
lainkaan huomaa, että 
mies on hetki sitten tul-

lut kilpajuoksun maaliin.
Eihän siinä vielä mitään, mut-

ta kun kerrotaan, että kyseessä 
oli maratonjuoksu, sarja alle 
65-vuotiaat, ja loppuaika rapiat 
päälle kolme tuntia, voi ihmetel-
lä ihan tosissaan.

– Ihan mukavasti meni. Kolme 
ja viisitoista oli tähtäimessä, se 
on minun kuntoni tällä hetkel-
lä, tarinoi Kilpeläinen.

– Ennätykseni on kuusikymp-
pisenä juostu 3.00.50. Tälle ke-
sälle paras taitaa olla 3.11.

Pieksämäellä juostiin perintei-
sen Osmon Superhölkän yhtey-
dessä nyt ensimmäistä kertaa ve-
teraanien SM-maratonit. Kilpe-
läinen voitti sarjansa, johon oli 
ilmoittautunut kymmenen kil-
pailijaa. Loppuajaksi kirjattiin 
3.12.21.

– Aloitin juoksemisen vasta 
12 vuotta sitten, paljastaa Kil-
peläinen.

– Työpaikalla järjestettiin kun-
toliikuntaohjelma, ja siinä jäin 
koukkuun.

Ensimmäisen maratoninsa 
Kilpeläinen juoksi 54-vuotiaa-
na, ja aikaa 42 kilometriin kului 
silloin 3 tuntia 45 minuuttia. Toi-
nen yritys tuotti jo alle kolmen 
ja puolen tunnin ajan, ja sen jäl-
keen juoksun kuninkuusmatka 
on taittunut tasaisesti vähän rei-
lussa kolmessa tunnissa.

– Nyt viime aikoina tulos on 
ruvennut pikkuisen huonone-
maan, jokohan tässä alkaa ikä 
painaa..., nauraa Kilpeläinen.

Nyt maaliin saatettu juoksu 
oli Kilpeläisen maraton nume-

ro 59. Onko sata maratonia täh-
täimessä?

– En minä siihen määrään täh-
tää, minä panostan laatuun, vir-
nistää Kilpeläinen. 

Hyvä näyttö juoksemisen laa-
dusta löytyy Korson Kengurun 
palkintokaapista: viime elokuus-
sa Lahdessa juostujen veteraa-
nien MM-kisojen pronssimitali 
ojennettiin Kilpeläiselle.

– Niin ja voitettiinhan me 
joukkue-MM niissä kisoissa.

Ennätykset rapisivat
Maratonin yleisen sarjan ylivoi-
maiseen voittoon juoksi Kuopi-
on Hiihtäjien Jorma Svenn.

Kaunis kirpeä syyssää kirvoit-
ti kilpailijat mahtavaan menoon. 
Miesten reittiennätys parani nel-
jällä minuutilla, kun Svenn kii-
ruhti maaliin ajassa 2.40.50.

– Vajaat viisi minuuttia pa-
ransin omaa ennätystä, iloitsi 
Svenn.

– Koko matkan ajan tuntui 
jonkinlaista jäykkyyttä jaloissa, 
ja vähän raskaanoloista juoksua 
oli koko ajan.

Svenn säntäsi porukan kär-
keen heti startista, ja johti let-
kaa lähdöstä maaliin.

– Lähdin pienellä riskillä liik-
keelle, ajattelin, että toisella kier-
roksella voin hyytyä ihan totaa-
lisesti, mutta kyllä se ihan hyvin 
sitten meni.

Toiseksi miesten sarjassa en-
nätti Mikkelin Kilpa-Veikkojen 
Antti Nisonen, joka hävisi kuo-
piolaiselle reilun minuutin.

Puolikkaan maratonin en-
nätykset menivät myös uusik-
si, kun miesten sarjassa Jyväs-
kylän Kenttäurheilijoiden Miika 
Takala ja naisten puolella Iisal-
men Visan hiihtäjänä tunnettu 
Eveliina Mäyrä kiiruhtivat kisan 
nopeammin kuin kukaan kos-
kaan ennen.

Korson Kenguru vauhdissa
1VETERAANIEN SM-MARATON

Osmon superhölkän 
reittiennätykset laitettiin 
porukalla uusiksi.

MESTARI  Aulis Kilpeläinen pisteli vauhdilla Pieksämäellä. Ikä ei paina, vaan jalka nousee yhä kepeästi 65-vuotiaiden sarjan kuntoihmeeltä, joka edustaa 
Korson Kenguruita.

ELINA LAUKKARINEN

LENTOPALLO
PIEKSÄMÄKI

Tapio Hartikainen

Yksi päivä kaiken muuttaa voi.
Tämän kokivat sunnuntaina 

Pieksämäellä niin kotijoukkue 
Volley kuin vierailija Kuusamon 
Pallo-Karhutkin 

Pieksämäki voitti lauantaina 
sarja-avauksessaan LiigaEuran 
suvereenisti, ja Kuusamo hävisi 
yhtä selvästi avauksensa Orive-
delle. Nyt Kuusamo vei pieksä-

mäkeläisiä kuin pässiä narussa, 
ja kuittasi sarjapisteet erin 0–3 
(20–25, 13–25, 17–25).

Kotijoukkueella ei sunnuntai-
na onnistunut mikään osa-alue. 
Eniten petti vastaanotto, ja sen 
myötä hyökkäyskehittelyt jäivät 
varsin köykäisiksi. Kun lisäk-
si vieraiden yksi parhaimmista 
osa-alueista oli kenttäpuolustus, 
jäivät ne harvatkin pieksämäke-
läishyökkäykset pisteitä tuotta-
mattomiksi tussahduksiksi.

Vieraiden ykköstykki oli vas-

ta kolmisen viikkoa Suomessa 
ollut Erica Lott, jonka hurjaan 
pisteputkeen toisessa erässä rat-
kesi se erä, ja hyvin pitkälle ko-
ko ottelu.

Pisteputki alkoi toisessa erässä 
tilanteessa 3–5. Lott käveli syöt-
töviivan taakse, ja näytti suuren 
maailman mallia siitä, kuinka 
aloitussyötöllä murretaan vas-
tustaja. Putkeen mahtui neljä äs-
sää, ja muutama torjunnan lävis-
tänyt isku ykköspaikalta.

Lauantaina vaikeita syöttöjä 
viljellyt kotijoukkue oli nyt kuin 
toiselta planeetalta. Ella Riekki-
nen hassasi kolme syöttöä verk-
koon, eikä muidenkaan syötössä 
ollut vaikeusastetta riittävästi.

Häviö joukkueelle
Savolaisvalmentaja Reino Koso-
nen ihmetteli, että joukkue ko-
konaisuudessaan oli niin heik-
ko.

– Käytimme kaikki mahdolli-
set aikalisät ja kaikki mahdolli-
set vaihdot, mutta joukkueesta 
ei löytynyt yhtään sytyttäjää. Ot-
telut ovat vasta alussa, ja näkö-
jään taso voi heitellä pelistä toi-
seen aivan laidasta laitaan.

– Jos tästä tappiosta jotain hy-

vää etsii, niin se on siinä, että se 
oli niin reilu – jokainen pelaaja 
voi mennä itseensä ja etsiä syi-
tä sieltä.

Koko arsenaali
Reino Kosonen laittoi ottelun 
aluksi kentälle samat pelaajat, 
jotka edellisenä päivänä olivat 
voitokkaasti pelanneet, mut-
ta toisen erän käännekohdassa 
kentälle pääsivät liki kaikki pe-
liasun päälleen pukeneet.

Apuja ei kuitenkaan penkil-
tä löytynyt.

Suurimman pistemäärän koti-
joukkueesta keräsi tutusti Anna 
Boricheva, mutta hänenkin ot-
teitaan vaivasi pehmeys. Syy tä-
hän selvisi ottelun jälkeen.

– Anna venäytti selkänsä lau-
antain ottelussa sen verran pa-
hasti, ettei hän tänään juuri kär-
sinyt hypätä, valaisi Kosonen yk-
köstykkinsä ongelmia.

– Sanoin hänelle juuri äsken, 
että tavataan sitten torstaina, sii-
hen saakka kuntouta selkääsi.

Alho kakkonen
Kun Borichevan tykki oli hie-
man ruosteessa, käyttivät passa-
rit Ella Riekkinen ja kakkoseräs-

sä kentällä käynyt Elina Käsnä-
nen kohtalaisen paljon Taru Al-
hoa hyökkäysten päättäjänä. Al-
hon peli alkoi vaatimattomasti, 
mutta parani loppua kohden.

– Kolmannessa erässä alkoi 

vasta tuntua siltä, että olin pää-
semässä peliin mukaan, arvioi 
Alho.

– Koko joukkueella oli käsit-
tämättömän huono vastaanot-
to tänään.

Pieksämäki Volley hyytyi yhdessä yössä täysin.
Tyly pudotus parketin pinnalle

Tilastot : Pieksämäki–Pallo-Karhut

2Eräpisteet: 20–25, 13–25, 
17–25
2Pisteet: PiVo: Anna Bo-
richeva 10/+2, Taru Alho 
9/+3, Sofi a Liukkonen 2/+0, 
Jenni Siimes 5/-1, Ella Riek-
kinen 0/-6, Saara Tikka 2/+0
2Pallo-Karhut: Erica Lott 
20/+13, Saina Secka 13/+11, 
Erin O’Connor 9/+5, Sini Ne-
valainen 8/+5, Jaana Kum-
pumäki 6/+2, Eveliina Koljo-
nen 4/+1.

2Vastaanottoprosentit: Pi-
Vo: Pia Laaksonen 47/18, Al-
ho 24/12, Siimes 50/50, Bo-
richeva 45/30
2Pallo-Karhut: Tanja Kork-
ko 73/27, Secka 67/44, Jo-
hanna Pekkarinen 67/33, 
O’Connor 59/23
2Torjuntapisteet: PiVo: 7, 
Pallo-Karhut 33
2Syöttövirheet: PiVo: 5, 
Pallo-Karhut 9

  Passari Ella Riekkinen ei löytänyt juonia PaKan kaatamiseksi.

ELINA LAUKKARINEN

LENTOPALLO
ISKU–SAMPO 2–3

Kimmo Turpeinen

Pielaveden Sammon kauden toi-
nen ottelu miesten SM-liigas-
sa toi valoa tappiolla kautensa 
aloittaneelle joukkueelle. Piela-
vetiset hakivat makean vieras-
voiton Tampereen Isku-Volleys-
ta erin 2–3 (25–20, 20–25, 25–
20, 20–25, 15–17).

– Viidennessä erässä Huovi-
sen Olli ja Tolvasen Timo otti-
vat tärkeään paikkaan puolus-
tuspallot ylös ja se oli erävoiton 
avain. Henkisesti tämä oli tär-
keä voitto, kiitteli Sammon val-
mentaja Ruslan Zhbankov.

Sammon parhaimmat Tam-
pereella olivat yleispelaaja Ilk-
ka Sammelvuo ja hakkuri Luis 
Salgado. Sammon uuden pelaa-
jan etsintä keskitorjujan paikal-
le on tuottanut harmaita hiuksia 
seurajohdolle. Rodrigo Martine-
zin kanssa Sampo ei tehnyt sopi-
musta ja nyt kiikarissa on viime 
kaudella Salon Piivolleyssa pe-
lannut australialainen Andrew 
Grant.

Sampo 
pehmitti 
Isku-Volleyn

LENTOPALLO
PERPO–SAIMAA VOLLEY 3–0

ROVANIEMI

Markku Saukko

Saimaa Volley taisteli kaksi erää 
Perungan Poikien vieraana, mut-
ta romahti kolmannessa. Etelä-
savolaiset saivat lähteä pitkälle 
kotimatkalle 3–0 (25–22, 25–20, 
25–14) -tappio niskassaan.

– Te olitte parempia kuin Pii-
volley, PerPon valmentaja Pavel 
Tresnak lohdutti virkaveljeään 
Giovanni Torchiota. 

Tresnak viittasi edellisenä vii-
konloppuna Rovaniemellä vie-
railleeseen salolaisjoukkuee-
seen, joka ei missään vaiheessa 
edes haastanut kotijoukkuetta.

Ottelun tehomies oli PerPon 
latvialaishakkuri Hermans Eg-
leskalns 16/+7. PerPo ei saanut 
Saimaan hakkuria Humbertoa 
aisoihin, ja brassi takoi tehot 
14/+8,vaikka istui lähes koko 
kolmannen erän vaihdossa.

– Hän oli kyllä hyvä, mutta te-
ki toisen erän lopussa ratkaise-
via virheitä, Torchio totesi. 

Kolmannessa erässä Humber-
ton korvasi Dmitri Borichev, jo-
ka jäi pakkasen puolelle.

Ottelusta odoteltiin ”veljesso-
taa”, sillä joukkueiden kokoon-
panoissa oli kolme Sairasen vel-
jestä. Pekka PerPon riveissä, ja 
Saimaa Volleyn paidassa Mik-
ko ja Antti. Herkullinen asetel-
ma lässähti, kun Pekka istui ko-
ko pelin vaihtopenkillä.

Saimaa
Volley 
taisteli 
kaksi erää

SALIBANDY
KSS–BARBAARIT 15–5

KUOPIO

Kari Leskinen

Kuopion Salibandyseura avasi 
pistetilinsä ykkösdivarin itäloh-
kossa lyömällä Kuopio-hallissa 
Lappeenrannan Barbaarit suu-
rinumeroisesti 15–5 (4–1, 5–3, 
6–1). Eniten kuopiolaisista maa-
leja tekivät kapteeni Antti Sipo-
nen sekä Riku Tuononen. Mo-
lemmille merkittiin kolme osu-
maa. Mainittakoon, että perä-
ti 13 KSS:n pelaajaa kartutti 
kamppailussa pistetiliään.

– Olihan se sen näköistä, mitä 
on haettukin. Nousu alkaa täs-
tä. Pojat pelasivat hyvin ja si-
toutuneesti. Tästä on hyvä vie-
dä juttua eteenpäin, kommen-
toi KSS:n päävalmentaja Petri 
Palovaara.

KSS:n urakkaa saattoi helpot-
taa se, että Barbaarit tuli Kuo-
pioon vain kymmenen pelaajan 
voimin. 

– Tänään oli aivan sama, mon-
tako miestä vastustajalla oli mu-
kana. Henki oli meillä sen ver-
ran korkealla. Myös maalivah-
timme Jussi Aalto pelasi maini-
on ottelun, totesi Palovaara.

Tottahan lausunto olikin. Sen 
verran tehokkaasti KSS painoi 
päälle. Aalto hoiteli loput var-
moin ottein. Barbaarien huippu-
hetki sattui toisen erän puolivä-
liin. Joukkue teki kaksi maalia 
kuudessa sekunnissa, ensin vii-
dellä kolmea vastaan ja heti pe-
rään viidellä neljää vastaan pe-
latessaan. KSS ylsi lähes samaan 
kolmannessa erässä laukoessaan 
kaksi maalia 15 sekunnissa. 

KSS:n seuraava peli on ensi 
keskiviikkona Top Teamia vas-
taan vieraissa. 

KSS
innostui
tekemään
maaleja

Tiesitkö, että...
Kolme maalia Flyersin maaliin laukonut Ducksin Teemu 
Selänne on tehnyt jo 583 NHL:n runkosarjaosumaa.

Mikko Ilonen pelaa ensi kau-
dellakin miesten Euroopan-
kiertueella. Ilonen kahmaisi 
Madridissa niin muhkean 
palkintopotin (166 000 euroa), 
että nousi kiertueen tienesti-
listalla 115 parhaan joukkoon. 
Sijoituksella saa pelioikeuden 
ensi kaudeksi.

Ilonen pelasi Centro Nacio-
nal de Golfi n kentällä loistope-
liä kolme kierrosta. 

Avauskierroksella hän jäi 
103:nneksi, kun mieltä painoi 
muutaman päivän takainen 
viimeisen kierroksen romah-
dus St. Andrewsin Old Course 
-kentän 17. väylällä (tuplapar 
8).

Ilosen nousu kärkeen ra-
kentui perjantain ja lauantain 
birdie-iloittelulla, jotka toivat 
hänelle 63 lyönnin kierrokset. 
Sunnuntain tulos 66 syntyi 

myös melkoisen virheettömällä 
pelillä, sillä Ilosen tuloskorttiin 
merkittiin kuuden birdien 
lisäksi vain par-lukuja. Kolmen 
viimeisen kierroksen aikana 
Ilonen ei tehnyt ainuttakaan 
paria huonompaa väylätulosta.

– Arvelin, että jos pidän 
tuloskortin vapaana bogeista, 
voin voittaa muut kuin Mc-
Gowanin. Niin kävi, Ilonen 
kertasi.

Ilonen pelasi 166 000 euroa
GOLF

Suomen jalkapalloliigan kaikkien aikojen 
parhaiden pelaajien kärkipäähän kuu-
luva Valeri Popovits siirtyy ensi kaudella 
valmentajaksi. Karjalaisen ja Savon 
Sanomien saamien luotettavien tietojen 
mukaan Popovits on tehnyt valmenta-
jasopimuksen tamperelaisen Ilveksen 
kanssa. Ilves pelaa Kakkosessa.

JALKAPALLO

POPOVITS ILVEKSEN 
VALMENTAJAKSI

Kuopion Devils sijoittui neljän-
neksi liigajoukkueiden kautta 
alustavassa turnauksessa.

Devils taipui pronssipelissä 
UKP:lle rankeilla maalein 1–3.

– Tämä oli meiltä kokonai-
suutena hyvä turnaus, vaikka 
Porin Kärppiä vastaan pelim-
me ei kulkenutkaan. Muissa 
peleissä otteet olivat lupaavia, 
Devilsin valmentaja Mika 

Juntunen summasi.
Devilsin riveissä nähtiin 

varkautelaisesta Enson Pal-
losta tutut Tommi Huovinen, 
Marko Luostarinen ja Petri 
Mutka.

– Kaikki he ovat tärkeässä 
roolissa ensi kaudella, Juntu-
nen tuumi.

Liigakausi alkaa tämän kuun 
24. päivänä.

KAUKALOPALLO

Devils harjoitteli
neljänneksi
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