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OLYMPIALAISET. Kahden
edellisen kisahaun epäonnis-
tuminen ei vie Qatarin intoa
anoa kesäolympialaisia. Qata-
rin olympiakomitean pääsih-
teeri vahvisti sunnuntaina,
että Qatar hakee vuoden 2024
kesäkisoja.

”Olympialaiset ovat osa sitä
visiota, jonka mukaan teem-
me Qatarista urheilun keskuk-
sen”, Saoud bin Abdulrah-
man al-Thani kertoi Dohassa.

Qatar isännöi vuonna 2014
lyhyen radan MM-uinteja,
2015 miesten MM-käsipalloa
ja 2022 jalkapallon miesten
MM-lopputurnausta. Vuoden
2017 MM-yleisurheilu siltä
meni sivu suun, mutta Qata-
rin tähtäimessä ovat useiden
lajien arvokilpailut.
STT

Qatar hakee 
vuoden 2024
kesäolympialaisia 

JOUSIAMMUNTA. Suomen
tähtäinjousiampujat jäivät
ilman olympiapaikkaa Yhdys-
valtojen Ogdenissa käydyssä
olympiakarsinnassa.

Jaossa oli seitsemän mies-
ten ja kuusi naisten henkilö-
kohtaista olympiapaikkaa.
Lähimmäksi niistä suomalai-
sista ylsi naisten kilpailussa
yhdeksänneksi sijoittunut
Laura Kourula. 

Kourula kukisti olympia-
karsinnan aikana Kyproksen
Elena Musikoun uusintanuo-
lella 6–5 ja Iranin Maryam
Mahmoodisereshtin 6–2.
Taistelussa paikasta kahdek-
san parhaan joukkoon Vene-
zuelan Yerubi Suarez voitti
Kourulan 6–2. 
STT

Jousiampujat 
jäivät ilman
olympiapaikkaa

KORIPALLO. Naisten koripal-
lomaajoukkue yllätti EM-
karsinnassa Latvian 65–62
(34–37) juhannuspäivänä
Vantaalla.

Suomen voimahahmoksi
ottelussa nousi 25 pistettä
heittänyt ja 16 levypalloa
napsinut Taru Tuukkanen.
Hyvässä pelivireessä olivat
myös Heta Korpivaara (14
pistettä/5 levypalloa), Tiina
Sten (10/4) ja Dionne Pounds
(10/5).

”Se fiilis, mikä loppusum-
merin jälkeen kentällä vallitsi,
oli aivan sanoinkuvaamaton.
Tämä oli varmasti yksi maaot-
telu-urani isoimmista voitois-
ta. Olemme menossa oikeaan
suuntaan”, iloitsi silminnäh-
den liikuttunut Heta Korpi-
vaara

Suomelle voitto oli toinen
perättäinen EM-karsinnassa.
Edellisessä ottelussaan Suomi
kukisti Luxemburgin. EM-
karsinta jatkuu Suomen osalta
ensi viikolla vierasotteluilla
Italiaa ja Luxemburgia vas-
taan.
STT

Naisten
korismaajoukkue
yllätti Latvian 

PITTSBURGH. Teuvo Teräväi-
nen sai odottaa jääkiekon
NHL:n varaustilaisuudessa 18.
vuorolle asti, kunnes kuuli
oman nimensä kuulutettavan.
Chicago Blackhawks oli lopul-
ta seura, jonne taitava hyök-
kääjä päätyi. 

Teräväinen oli äärimmäisen
iloinen, että päätyi juuri pe-
rinteikkääseen seuraan, joka
on ollut liigassa sen perusta-
misesta lähtien.

”Ihan huikea fiilis. Eikä hai-
tannut yhtään, että joutui
odottamaan”, Teräväinen iloit-
si. 

TERÄVÄISTÄ oli povattu jopa
kärkikymmenikköön etukä-
teisveikkailuissa. Jännitys oli-
kin melkoinen, kun kierros
eteni, eikä nimeä alkanut kuu-
lua.

”Koko ajan jännitin, milloin

nimi tulee. Lopulta se on kui-
tenkin ihan sama meneekö
viidentenä vai 20:ntena, koska
töitä on joka tapauksessa
edessä vielä niin paljon.”

Jokereiden hyökkääjä uskoo
olevansa valmis NHL:ään kol-
men vuoden kuluessa. Sitä en-
nen hän tarvitsee omien sano-
jensa mukaan lisää voimaa
varteensa. 

CHICAGOSSA pelaa yksi Terä-
väisen suosikkipelaajista, Pat-
rick Kane, joka toivotti mik-
roblogi Twitterin välityksellä
Teräväisen nopeasti tervetul-
leeksi seuraan. Chicagossa Te-
räväinen arvostaa perinteitä ja
kokonaisuutta.

”Iso ja hieno seura, jolla on

meriittejä ja joka taistelee joka
vuosi Stanley Cupista. Kau-
punkikin on tosi hieno. Hie-
noa liittyä sellaiseen seuraan”,
Teräväinen tunnelmoi.

Myös jyväskyläläislähtöinen
puolustaja Olli Määttä varat-
tiin ensimmäisellä kierroksel-
la. Kanadan junioriliiga
OHL:ssä viime kaudella pelan-
neen Määtän varasi Pitts-
burgh Penguins numerolla 22.
Koko varaustilaisuuden ykkös-
varaus oli venäläishyökkääjä
Nail Jakupov, joka päätyi Ed-
monton Oilersiin.

ST. LOUIS BLUESIN pelaaja-
tarkkailun johtajana ja vara-
toimitusjohtajana toiminut
Jarmo Kekäläinen sanoi, että
Teräväinen olisi voitu varata
pienemmälläkin numerolla. 

”Draft-tilaisuus on aina
täynnä yllätyksiä. Chicago sai
huippulupauksen numerolla
18. Tämä on kova draft, jos
maailmassa oli tässä ikäluo-
kassa 17 parempaa pelaajaa
kuin Teuvo Teräväinen”, ny-
kyinen Jokereiden toimitus-
johtaja sanoi. 

Yhteensä tämän vuoden ti-
laisuudessa varattiin yhdek-
sän suomalaispelaajaa. 

Chicago Blackhawks
varasi Jokerien
hyökkääjän 
vuorolla 18. 

STT–HS
Jääkiekko

Teuvo Teräväiselle seura
tuulisesta kaupungista

Teuvo Teräväinen 

AUCKLAND. Mikko Hirvonen
löysi Uuden-Seelannin rallin
nopeilta sorateiltä luottoa
ajoonsa sopivasti ennen elo-
kuista Jyväskylän MM-rallia.
Kaksintaistelu Sébastien Loe-
biä vastaan toi kakkossijan,
mutta Jyväskylässä tavoite on
voitto. 

”Jyväskylä on ollut minulle

parina viime vuonna hankala
kisa, mutta ilman muuta nyt
siellä ajetaan voitosta”, Hirvo-
nen tuumi.

UUDESSA-SEELANNISSA Hir-
vonen taisteli perjantaina ja
lauantaina kärkipaikasta Cit-
roën-tallitoverinsa Loebin
kanssa. Loeb nousi johtoon
perjantaina ja piti paikkansa
maaliin asti. Hirvonen oli toi-
nen 29,6 sekunnin erolla.

”Kreikassa ei kulkenut, jo-
ten nyt oli tärkeää löytää taas
hyvä fiilis ajamiseen. Hieno
kahden päivän taistelu, mutta
vauhti ei ihan riittänyt Loebil-
le”, Hirvonen sanoi.

”Tallin kanssa sovittiin, ettei

sunnuntaina enää ajeta Loe-
bin kanssa toisiamme vastaan.
Se oli järkevää, kun satoi, eikä
minulla ollut yhtään pehmei-
tä renkaita. Jos olisin halun-
nut haastaa Loebin kovem-
malla renkaalla, se olisi tar-
koittanut kovia riskejä.”

Sunnuntaina kärkikaksikol-
la ei enää ollut haastajiakaan,
kun Fordin Petter Solberg tyy-
tyi varmistelemaan kolmatta
sijaansa. Norjalainen jäi Loe-
bille reilut puolitoista minuut-
tia.

Loeb nappasi kisan päättä-
neeltä ek:lta lisäpisteen ja ve-
nytti MM-johtonsa 38 pistee-
seen ennen Hirvosta, joka oli
ek:lla kuudes. 

Citroën-kuski 
sijoittui toiseksi
Uuden-Seelannin
MM-rallissa. 

STT
Ralli

Hirvosen ajatuksissa jo
voittojahti Jyväskylässä

LONTOO. Päivä ennen Wimb-
ledonin tennisturnauksen al-
kua henkilökunta valmisteli
siellä täällä paikkaa turnaus-
kuntoon: tuoleja ja pöytiä kan-
nettiin paikoilleen vielä tyhjä-
nä ihmisistä oleville piknik-
paikoille, kenttien ruohoja lei-
kattiin ja ravintolat järjesteli-
vät tavaroitaan paikoilleen.

Ja tietenkin huippupelaaja
toisensa perään asteli tennis-
keskuksen alueella.

YKSI pelaajista oli toimistolla
kyselemässä harjoitustuntinsa
perään. Tunnin osalta asiat
olivat entisellään. Sade uhkasi
perua harjoituksen.

”Tämä olisi jo seitsemäs ker-
ta kolmen päivän sisään”,
Jarkko Nieminen puuskahti
hymyillen.

Sen verran sää armahti pe-
laajia, että Nieminen pääsi
lyömään tennispalloa useam-
paan kertaan – sunnuntaina
itsensä Roger Federerin kans-
sa.

Suomalainen vaikutti tyyty-
väiseltä kuntoonsa, kun oli
päässyt eroon viime viikkoina
vaivanneista takareisivam-
moista.

”Pystyin pelaamaan kisaot-
telut täysillä, mutta jouduin
ottamaan treeneissä varman
päälle.”

Suomalainen hävisi molem-
missa Wimbledonin alla pe-
laamissaan ruohoturnauksissa
ensimmäisellä kierroksella.

KUN turnaus tänään alkaa,
paikalla on 40 000 ihmistä.
Niemisen (ATP-44) ensimmäi-
nen taisto on kaksinpeli tiis-
taina, ja todennäköisesti keski-

viikkona seuraa nelinpeli. Ar-
pa ei ollut järin armollinen
tällä kertaa.

Kaksinpelissä vastaan tulee
erinomainen nurmipelaaja,
espanjalainen Feliciano López
(ATP-17). Nelinpelissä Niemi-

nen saa parinsa Robin Haasen
kanssa vastaansa maailman
kakkosparin, Bryanin veljek-
set (Bob ja Mike).

Vaikka Niemisen pelit eivät
ole aivan viime aikoina men-
neet suosiollisesti, hyviäkin

asioita on. Nieminen kävi vii-
me vuoden lopulla nielurisa-
leikkauksessa, koska oli kärsi-
nyt useista flunssista edellisen
vuoden aikana.

”Leikkauksen jälkeen olen
ollut vain kerran kipeänä.”

KROPPANSA lisäksi Nieminen
on tehnyt muitakin virityksiä.
Hän siirtyi massakauden alus-
sa huhtikuussa harvempaan
jännitykseen mailassaan. Se
antaa lisää voimaa lyöntiin.

”Kokeilin samaa jo viime

vuonna, mutta loppukesän
nopeilla Pohjois-Amerikan
kentillä kaipasin taas lisää
kontrollia, joten palasin van-
haan jännetiheyteen.”

Nyt uusi jännetiheys on
tuntunut hyvältä, vaikka
alusta on muuttunut massaa
nopeammaksi.

”En kyllä ole koskaan ollut
mitenkään hirveän tarkka
mailojeni virityksistä”, Niemi-
nen sanoo samaan aikaan,
kun Tim Henman tulee ja kät-
telee suomalaisen.

BRITTI oli tennisuransa aika-
na tunnettu tarkasta suhtautu-
misestaan pelivälineisiinsä.
Hän saattoi jännittää kymme-
nenkin mailaa päivää kohden
ja kokeilla useita eri jänneyh-
distelmiä.

”Varsinkin nuorempana pe-
lasin sillä, mitä mailassa sat-
tui olemaan. Nyt ei tulisi enää
kuulonkaan, että aloittaisin
ottelun vanhoilla jänteillä”,
Nieminen kertoo.

NIINKIN on käynyt. Esimerkik-
si 2003 Bangkokin turnaukses-
sa hän pelasi puolivälierissä
Carlos Moyáa vastaan, ja jän-
teet katkesivat jo neljännessä
pelissä. Se ihmetytti hänen
silloista valmentajaansa Fred-
rik Rosengreniä.

”Ne olivat jänteet, jotka olin
laittanut mailaan lähtiessäni
kotoa. Olin pelannut niillä jo
kaksi matsia. Mutta jos ei
stressaa asiaa, vaan uskoo sii-
hen, on sama, millä pelaa.”

Tiistaina Nieminen tarvit-
see sitä vahvaa uskoa Lópezia
vastaan.

Wimbledonin tennisturnaus
25. 6.–8. 7. Canal+ Urheilu
näyttää turnauksesta päivittäin
otteluita.

Arno Seiro
Tennis

Kroppa ja maila viritettyinä 
Sade ei latistanut Jarkko Niemisen tunnelmaa Wimbledonin viimeistelyharjoituksissa.

ARNO SEIRO

Wimbledonin tennisturnaukseen valmistautuva Jarkko Nieminen kohtaa ensimmäisellä kierroksella Feliciano Lópezin. 

LYHYESTI

VUORIKIIPEILY. Atte Mietti-
nen saavutti Alaskassa Yhdys-
valloissa sijaitsevan Mt
McKinley -vuoren huipun
lauantaina Suomen aikaa.
Samalla Miettisestä tuli en-
simmäinen suomalainen, joka
on kiivennyt jokaisen seitse-
män maanosan korkeimman
vuoren huipulle.

Sunnuntaina Miettinen
viestitti taustajoukkojensa
kautta olevansa innoissaan
saavutuksestaan. Hän odotti
perusleirissä lumisateen
loppumista, jotta lentokone
pääsisi hakemaan hänen
kiipeilijäryhmänsä pois.

Pohjois-Amerikan korkein
vuori oli jäänyt Miettisen
listalla viimeiseksi. Sen kor-
keus on 6 194 metriä.

Ensimmäisenä seitsemästä
vuoresta Miettinen valloitti
Afrikan Kilimanjaron (5 892
m) vuonna 2003.

Kaikkiaan runsaat 300
ihmistä maailmassa on kyen-
nyt saavuttamaan kaikki
seitsemän huippua.

Telecom-alalla työskentele-
vä Miettinen asuu Dubaissa. 
HS

Atte Miettinen teki
kiipeilyhistoriaa

LONTOO. Lähes vuosikymme-
nen ajan näytti siltä, että Ro-
ger Federer on kuin odotettu
kutsuvieras tenniksen arvotur-
nausten loppuotteluissa. 

Viimeksi kuluneen kahden-
toista kuukauden aikana No-
vak Doković ja Rafael Nadal
näyttävät kuitenkin muodos-
taneen salaliiton heittääkseen
sveitsiläisen kutsuttujen listal-
ta.

Federer voitti ensimmäisen
grand slam -turnauksensa
Wimbledonissa 2003 ja nosti
arvoturnausvoittojensa mää-
rän 16:een viemällä Australian
avoimet nimiinsä vuonna
2010. 

Noiden arvovoittojen väli-
sellä ajanjaksolla hän pelasi
hämmästyttävästi 22 grand
slam -loppuottelussa ja missa-
si finaalin vain viidesti.

Federer oli niin tuttu nimi
turnausvoitoista taisteltaessa,
että ilman häntä finaalipelit
vaikuttivat kekkereiltä ilman
juhlakalua. Sveitsiläinen ei
kuitenkaan aio tyytyä kohta-
loonsa.

”Minun aikani vuodesta on
nyt”, Federer sanoi Wimbledo-
nissa, jossa kauden kolmas
grand slam -turnaus alkaa
maanantaina.

Federer on hakemassa Lon-
toosta seitsemättä Wimbledo-
nin voittoaan. Se voisi laittaa
kapuloita rattaisiin Djokovićin
ja Nadalin hallinnalle, joka on
kestänyt yhdeksän edellistä
grand slam -kisaa.

”Seitsemäs mestaruus olisi
uskomatonta. Pete Samprasin
ennätyksen sivuaminen olisi
fantastista. Unelmoin mesta-
ruudesta, ei sitä voi kiistää”,
Federer arvioi Wimbledonia,
jossa hän aloittaa maanantai-
na kohtaamalla Espanjan Al-
bert Ramosin.

Federer tähyää
seitsemättä
voittoaan 

STT–Reuters


