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Toto75-vihje

Toto75 vasta sunnuntaina
Lauantaisten lakkiaisjuhlien
pelätään vievän yleisön ja
kuihduttavan vaihtoja niin
paljon, että Mikkelin finaalikierros ajetaan vasta sunnuntaina. Ravit alkavat kello 14,
ja ensimmäinen Toto75-kohden on neljäs lähtö.
Finaalikierroksella on
veikkaajille jaossa myös edellisiltä kierroksilta jakamatta
jääneet rahat. Niitä on potissa 255 466 euroa, ja ne jaetaan nyt toistaiseksi viimeistä
kertaa jokaiselle kolme voittoluokalle suhteessa 40%–
20%–40%. Seuraavalla kierroksella palataan valitettavasti entiseen tuhoisaan käytäntöön, jossa finaalikierroksen bonuspotti jaetaan vain
täysosuman löytäneille.
Varmin voittaja löytyy viidennestä kohteesta. Kati
Lindsbergin valmentama
Herbie Sisu voitti viime
vuonna kuudesta juoksustaan neljä eikä jäänyt kertaakaan totokolmikosta. Tämä
kausi käynnistyi maaliskuussa kakkosella, ja seuraavassa
kisassa tuli laukka ja viides
sija. Sen jälkeen ruuna on
tehnyt taas puhdasta jälkeä,
ja tulosrivissä on kaksi peräkkäistä ykköstä.
Herbie Sisu on vielä tässä
startissa pronssidivisioonassa
vähän kuin lahjasarjassa ja
melkeinpä velvollinen voittamaan. Sillä on nyt ollut reilun
kuukauden tauko, mutta
Lindsbergin tuntien se on
varmaan huippukunnossa.
Ohjissa on tuttuun tapaan
Mika Forss.
Forssilla on Mikkelissä
ajokkinaan toinenkin var-

maksi kelpaava pelisuosikki.
Dimitri Hedmanin valmentama Simelius kulki viime
vuonna voitosta voittoon.
Tämä kausi ei ole sujunut yhtä mallikkaasti, mutta viime
juoksun perusteella ruuna
alkaa olla huippuvireessä.
Kaksi viikkoa sitten Kuopiossa tuli tosin kakkossija,
kun Aaron Hem pinnisti viime metreillä niukasti ohitse.
Siinä kisassa matkana oli
2 600 metriä, ja uloimmalta
radalta keulaan kiirehtinyt
Simelius joutui matkalla vastaamaan Tuikun-Pojalle. Tämän laukattua loppukaarteessa Simelius jäi yksi muiden edelle eikä syttynyt enää
vastaamaan.
Nyt matkaa on puoli kierrosta vähemmän. Simelius
ottaa nopeana avaajana keulapakan haltuunsa ja pitää
sen perille saakka.
Toisesta kohteesta jää pois
Fun Factory (9).

TS:n vihjerivi
I: 11 Hurja-Ero, 10 Virikari, 9
Rikelme, 1 Saaga S.
II: 14 Vilukko, 2 Passion
Dream, 1 Donna Linda.
III: 6 Simelius.
IV: 3 Metior Easy, 2 Astrid
Wibb, 4 Orchidea Slm, 5 Elora
Hanover, 1 Hilight Kemp.
V: 3 Herbie Sisu.
VI: 2 Amazing Soul, 1 Big Sky
Hurricane, 9 Womanizer S.
VII: 10 Boker, 3 Hullumies, 5
Köppinen, 4 Elias Intomieli.
■ 4 x 3 x 1 x 5 x 1 x 3 x 4 = 720
riviä – 36 euroa

Turkulaiset Piia Vuorinen (vas.) ja Jenni Sjöroos pelaavat rugbyn naisten maajoukkueessa, joka kohtaa lauantaina ystävyysottelussa Ranskan armeijan joukkueen.

Veikkausvihjeet

Miehet taistelevat putoamista vastaan, naiset kohtaavat armeijan

Ykkösen kärkipeli ja Touru
joukkoineen Urheilupuistossa

Rugby saapuu syrjäkentiltä
Paavo Nurmen stadionille
Turun Sanomat

ANNAMAIJA NAAKKA
RUGBY Kun urheilulaji kuuluu
maan kahden suosituimman
joukkoon, on armeijallakin
naisten joukkue, jonka voi lähettää pelaamaan vaikkapa kylmään pohjolaan.
Siksi Suomen naisten maajoukkue saa harvinaisia vieraita
lauantaina Paavo Nurmen stadionille.
– Pelasimme vuonna 2009
heitä vastaan eurooppalaisessa
turnauksessa ja loimme hyvän
kontaktin. Olemme kolme
vuotta yrittäneet järjestää ystävyysottelua, mutta esimerkiksi

pari kertaa maailman poliittinen tilanne on vienyt pelaajat
muualle töihin ja siksi ottelu on
jouduttu perumaan. Hienoa,
että tämä onnistui nyt, päävalmentaja Tytti Yli-Viikari kertoo.
Vaikka tulossa on Yli-Viikarin mukaan haastava ja fyysinen kohtaaminen, se ei altavastaajana otteluun lähtevää Suomea pelota. Kaikki pelikokemus on plussaa.
– Meillä on 15-maajoukkueessa käynnissä sukupolvenvaihdos, ja monilla ei ole vielä
kansainvälistä pelikokemusta.
Pelasimme maaliskuussa Sveitsiä vastaan ja opimme siitä pal-

jon. Lähdemme hyödyntämään
nyt niitä oppeja, Yli-Viikari
kertoo.
– Ranska pelaa luovaa strategista rugbya ja lukee vastustajan peliä hyvin, mikä on meille
iso haaste tässä ottelussa.
Turkulaisista avauksessa pelaavat järjestävän seuran Turku
Eaglesin Piia Vuorinen ja Jenni
Sjöroos. Vuoriselle maaottelu
on loukkaantumisen vuoksi ensimmäinen tänä vuonna, ja
maajoukkueeseen vasta nousseelle Sjöroosille ensimmäinen
kotiottelu.
– En oikeastaan tiedä vastustajasta muuta kuin että fyysinen
ottelu on tulossa, Sjöroos kertoo.

– Minulla on Paavo Nurmen
stadionilta kokemusta yhden
ottelun verran. Hienoa päästä
taas niin mahtaviin puitteisiin,
kun yleensä Suomessa rugbyottelut pelataan jossain syrjäkentillä, Piia Vuorinen kiittelee.

Miehillä
paljon pelissä
Naisten taistelu toimii lämmittelynä miesten Eurooppa cupin
otteluun Bosnia-Hertsegovinaa
vastaan. Kierroksen viimeisessä
ottelussa on paljon pelissä.
– Jos Bosnia voittaa, se nousee ylempään 2C-divisioonaan

ja Suomi tippuu alempaan 3-divisioonaan. Jos me voitamme,
Luxemburg nousee ja me säilymme nykyisessä divisioonassa, joukkueenjohtaja Stephen
Whittaker selventää.
Joukkueet pelasivat vastakkain Bosniassa viime vuonna,
jolloin kotijoukkue otti niukan
voiton lukemin 19–15. Suomi
teki enemmän maaleja eli tryta,
mutta isännät kirivät ohi onnistuneiden rangaistuspotkujen
turvin.
– Heillä on erittäin hyviä potkijoita, joten emme saa antaa
tällä kertaa heille mahdollisuutta tehdä pisteitä meidän virheistämme, Whittaker myöntää.

Suomen joukkue on Whittakerin mukaan sopiva sekoitus
kokemusta ja uusia tulokkaita.
Turkua joukkueessa edustaa
Eaglesin Semu Salmivalli.
– Odotan fyysistä ja kovaa
ottelua. Olemme olleet putoamisuhan alla aiemminkin,
mutta kaikki tietävät tilanteen
ja tämä on meidän kotikenttämme, Stephen Whittaker
päättää.
Naisten ystävyysottelu Suomi–
Ranskan armeija lauantaina klo
11.00. Miesten Eurooppa cupin
ottelu Suomi–Bosnia-Hertsegovina klo 15.00 Paavo Nurmen
stadionilla.

SSL

MM-paikka kruunaisi läpimurtokauden

Sirén suunnistaa kohti Italiaa
Turun Sanomat

MERJA KALLIKARI
SUUNNISTUS Turkulainen Mikko Sirén on ajautunut myönteiseen kierteeseen. 24-vuotias
Angelniemen Ankkurin kasvatti pääsi talvella uransa ensimmäisille maailmancupin rasteille, keväällä hän edusti Suomea
maailmancupin Portugalin EMkisoissa ja viikonvaihteessa
Sirén tavoittelee tosissaan paikkaa Italian MM-rasteille.
– Talvella tämän vuoden
MM-kisat eivät olleet vielä ihan
mielessä, mutta kevään mittaan
niistä on tullut tavoite, Sirén
kertoo.
Sirénin onneksi Suomen valmennusjohto linjasi Vuokatin
MM-kotikisojen jälkeen, että
nuorten urheilijoiden tietä aikuishuipulle on tasoitettava.
Esimerkiksi maailmancupin
valinnoissa viimeisiä paikkoja
täytetään suunnistajilla, joiden
urakehitykselle kansainvälinen
kokemus on tärkeää.
Sirén menestyi jo syksyllä
sen verran hyvin, että hänet
nimettiin yhtenä tulevaisuuden lupauksena maaliskuun
cup-avaukseen. Valinta kannatti, sillä Sirén suunnistaa

nyt läpimurtokauttaan.
Valmennusjohdon luotto lisää myös urheilijan uskoa
omiin kykyihinsä.
– Suunnistuksessa on tosi
tärkeää, että itseluottamus on
kohdallaan. Silloin saa itsestään irti sen mitä on saatavissa,
Sirén tietää.
Luottamuksen lisäksi hän on
saanut lisättyä vauhtiaan. Pitkäjänteinen harjoittelu palkitaan.
– Olen jatkanut perustyötä,
jota olemme valmentajani Hanna Kirmulan kanssa tehneet jo
vuosia.

MM-joukkue nimetään
Jukolan aattona
Suomen joukkue heinäkuun
MM-kisoihin nimetään Jukolan
viestin aattona 13. kesäkuuta.
Aikaisempi kansainvälinen menestys ja valintaryhmän näkemys vaikuttavat taustalla, mutta
MM-kisojen niin sanotuille
metsämatkoille tähtäävät joutuvat matkustamaan viikonlopuksi Italiaan antamaan näyttöjä taidoistaan.
Asiagon Highlands Openin
keskimatka sunnuntaina ja pitkä matka maanantaina ovat

suomalaisille katsastuskisoja.
– Koen, että minulla on ihan
hyvät mahdollisuudet MMpaikkaan. Olin pari viikkoa
sitten maajoukkueen mukana
Italiassa leirillä, ja maastot tuntuivat sopivan minulle hyvin,
Siren toteaa.
Vaikka MM-joukkueiden
kokoa ei enää rajoiteta, Suomen päävalmentaja Juha Taini
ennakoi kinkkisiä valintoja.
Ensikertalaisilla on taatusti kovempi työ murtautua MM-kisoihin kuin maailmancupiin tai
EM-rasteille.
– Miesten sprinttiin pääsemme asettamaan neljä urheilijaa
maailmanmestaruuden ansiosta, joten eiköhän siellä joku
nähdä. Ehkä muillakin matkoilla, sillä SM-keskimatkalla
nuoria oli todella korkealla,
Taini vihjaa.

Jalkavaivat varjostavat
Portinin MM-tavoitteita
Mikko Sirén ylsi viime viikonlopun SM-kisoissa hienosti
hopealle. Sirénin tapaan tänä
vuonna kansalliseen kärkeen
loikannut MS Parman 21-vuotias Tuulia Viberg nappasi
puolestaan pronssia.

Kevään EM-kisoihin Varsinais-Suomen seuroista ylsivät
Sirénin ja Vibergin lisäksi MS
Parman Maija Sianoja, Angelniemen Ankkurin Tuomo Mäkelä ja Paimion Rastin Fredric
Portin.
Portin on kärsinyt EM-kisojen jälkeen akillesvaivoista,
mutta hän lähtee katsastuskisoihin tavoittelemaan paikkaa
MM-kisojen pitkälle matkalle.
Suomen MM-näyttökilpailut
Asiagossa 1.6. ja 2.6.

Maajoukkueen pelatessa Baltic cupin ottelujaan Vakiossa
keskitytään valtakunnan toiseksi ja kolmanneksi korkeimpien sarjatasojen otteluihin. Tällä kertaa lapun
palautuspäivä on sunnuntai
ja kello 15.55.
Rivi alkaa Ykkösen kärkipään kamppailulla Ilves–
KTP. Kotkalaisjoukkue on
aloittanut kauden hurjalla
höyryllä, ja etenkin raumalaislähtöinen hyökkääjä Jussi
Aalto on ollut pelipäällä. Viime kaudella Ykkösen maalikuninkuuden voittanut Aalto
on nyt iskenyt kuudessa pelissä huikeat yhdeksän maalia. Ilves taas ei ole aloittanut
kauttansa niin hyvin kuin
ennakoitiin, mutta laatua
manselaisnipusta suorastaan
uhkuu. Kakkosella kannattaa
silti lähteä liikkeelle.
Ysikohteessa Maskun Palloseura pelaa FC Hämeenlinnan vieraana. Jostain käsittämättömästä syystä Vakion
pelaajat luottavat yli 60-prosenttisesti kotivoittoon, vaikka hämeenlinnalaiset eivät
juuri ole peliesityksillään juhlineet. Maskulla on alla makoisa voitto Ilves-Kissoista, ja
muutenkin MaPSilla on kelpo
joukkue Kakkosen tasolle.
Kakkoslähtö siis tähänkin.
Toiseksi viimeisessä kohteessa ÅIFK isännöi Rauman
Pallo-Iiroja, jota luotsaa vanha kettu Hannu Touru. Ennen kauden alkua Raumalla
koettiin kaoottisia hetkiä,
kun joukkueen runkopelaajat eivät meinanneet tottua
Tourun valmennustyyliin.
Siitä huolimatta Pallo-Iirot
aloitti kauden komeasti ja

Stefan Strömborgin ÅIFK
isännöi Pallo-Iiroja lauantaina Urheilupuistossa.
hävisi ensimmäisen kerran
vasta viikolla TPV:n vieraana.
ÅIFK:lla on koossa vasta
kaksi voittoa, mutta ainakin
periaatteessa Stefan Strömborgin ”Kanarialinnut” pystyy haastamaan sarjassa kenet tahansa. Peliprosentit
ovat niin selkeästi Tourun
retkueelle, joten merkit kupongille kotijoukkueen menestys mielessä.

JUUSO HÄMÄLÄINEN

TS:n vihjerivi
22. Perusrivi ja
64:n sarakkeen järjestelmä
Ilves–KTP
Haka–HIFK
JJK–JIPPO

2X
X2
1

Jazz–PK-35
AC Oulu–Viikingit
PS Kemi–KPV

X1
1
1X

GrIFK–Klubi04
SoVo–Gnistan
FC Hämeenlinna–Masku

1
1
2X

Kerho07–Sporting
Kraft–TPV
ÅIFK–Pallo-Iirot
Lahti Akatemia–PKK-U

1
2
1X
2

TVURHEILUN VINKIT
Perjantai
15.30 Pyöräily, Giro d’Italia, 19. etappi, Eurosport
18.30 Tennis, Ranskan avoimet, Eurosport
21.30 Golf, PGA, Memorial tournament, Viasat golf

Lauantai

Keväällä Portugalin
EM-rasteilla suunnistanut Angelniemen Ankkurin Mikko Siren tavoittelee
viikonvaihteessa
jälleen paikkaa
Suomen edustusjoukkueeseen.

9.55 Beach volley, World tour (n), Nelonen Pro1
15.30 Pyöräily, Giro d’Italia, 20. etappi, Eurosport
18.30 Tennis, Ranskan avoimet, Eurosport
19.30 Golf, PGA, Memorial tournament, Viasat golf
22.50 Yleisurheilu, Timanttiliiga, Eugene, MTV Sport1

Sunnuntai
11.45 Moottoripyöräily, Moto-luokat, Nelonen Pro2
14.55 Tanssi, vakiotanssien EM-kisat, Yle TV2
15.30 Pyöräily, Giro d’Italia, 21. etappi, Eurosport
17.00 Tennis, Ranskan avoimet, Yle TV2
18.55 Nyrkkeily, D.Chudinov–P.Nielsen, Nelonen Pro2
19.00 Golf, PGA, Memorial tournament, Viasat golf

