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LENTOPALLO Salon Viesti lähtee 
huomenna alkavaan naisten yk-
kössarjaan periaatteessa tutuin 
nuorin kuvioin, mutta lopulta var-
sin paljon uudistuneena. Ikälo-
puksi joukkuetta ei edelleenkään 
pääse haukkumaan suurimman 
osan pelaajista synnyttyä 2000-lu-
vulla, mutta mielenkiintoinen 
joukkueen koostumus on niin pe-
laajiston kuin taustojenkin osalta. 

Uudet tulijat ovat pääsääntöi-
sesti lukion juuri aloittaneita tai 
korkeintaan lukion tokaluokkalai-
sia. Sääntöön kuuluu tässäkin ta-
pauksessa poikkeus: moninkertai-
nen SM-mitalisti Riina Isomäki, 
joka palaa vuosien tauon jälkeen 
ykkössarjatason passariksi. 

Salon Viesti on tehnyt jo pitkään 
vahvoissa lainausmerkeissä tode-
ten ”liian hyvää” juniorityötä. Sitä 
kautta ykkössarjajoukkueesta lähti 
täksikin kaudeksi useampi pelaaja 
Mestaruusliigaan. 

Roosa Heikkiniemi aloitti 
lentopallolukion Kuortaneella, ja 
Iida Murto lähti Ruotsin Örebro-
hon. Tuuli Kukkonen ja Pilvi 
Kettunen päätyivät puolestaan 
LP Viestin liigarinkiin. 

Tosin Kukkonen ja Kettunen 
kuuluvat pelaajiin, jotka edustavat 
sopivan paikan tullen Salon Viestiä 
ykkössarjapeleissä. Milla Lind-
ström vastaavasti palasi liigakier-
rokselta Saloon edustettuaan vii-

me kaudella LP-Vampulaa.

Taustaryhmästä löytyy melkoi-
nen määrä kokemusta huippulen-
topalloilusta niin pelikentiltä kuin 
valmennuksenkin saralta. Pääval-
mentajana jatkaa Sami Heikki-
niemi apunaan Vesa Kujanpää 
ja Viestin valmennuspäällikkö-
nä aloittanut Giovanni Torchio. 
Huoltajana toimii muun muassa 
Hurrikaanin useampaan mitaliin 
valmentanut Ville Kakko, jonka 
Olivia-tytär pelaa Viestin libero-
na. 

Viestin taso on jo perinteisesti 
vaikeaa arvioida. Joukkueen pelaa-
jisto koostuu siis pitkälti lukion-
sa juuri aloittaneista, ja toisaalta 
myös moni vastustajajoukkue on 
lähes yhtä nuori. 

Salolaisittain erinomainen asia 
on kuitenkin se, että pelaajat saa-
vat rutkasti harjoittelua ennen ja 
jälkeen koulupäivien. Osa pelaa-
jista harjoittelee ja käy koulua Sa-
lon lukiossa, osa Turun Kerttulin 
lukiossa. 

– Tyttöjen pelitaso vaihtelee 
ymmärrettävästi paljon. Tärkeintä 
on, että pelaajat kehittyvät kauden 
aikana. Tulokset tulevat sitten ke-
hityksen mukana, Sami Heikkinie-
mi puntaroi. 

Viime kaudella Viesti pelasi ala-
loppusarjaa. Tämän vuoden alku-
sarja on lähtökohtaisesti tasainen. 

– Viime kaudella Helsinki Vol-
leyn ykkösjoukkue haki tosissaan 
nousua liigaan ulkomaalaispelaa-

jienkin voimin. Nyt ulkomaalai-
sia ei heidän pelaajalistoissa näy, 
Heikkiniemi huomauttaa. 

Viestin kausi alkaa huomenna 
Oriveden Ponnistuksen kakkos-
joukkueen vieraana. Ensimmäi-
sen kotiottelun vuoro on ensi vii-
kon sunnuntaina Salon Urheilu-
talolla. 

Salon Viestin ykkössarjakausi alkaa huomenna.

Lukiolaisten 
innolla ja passarin 
kokemuksella

NAISTEN YKKÖSSARJA

Lohko 2
  X Joukkueet: Euran Raiku, 
Helsinki Volley 1, Helsinki 
Volley 2, HPK A, 
 LP-Vampula, OrPo 2,  
RaisU, Salon Viesti.

  X Viestin kokoonpano:  
Essi Alanko, Anna Hyttinen, 
Riina Isomäki, Olivia  
Kakko, Jenna Laaksonen, 
Netta Laaksonen, Saana 
Lindgren, Milla Lindström, 
Tuuli Mäki, Suvi Syrjälä,  
Viivi Vahala, Siiri Velling, 
Salla Virtanen. Päävalmen-
taja Sami Heikkiniemi, apu-
valmentajat Vesa Kujanpää 
ja Giovanni Torchio, jouk-
kueenjohtaja Terhi Ali-Es-
kola, huoltaja Ville Kakko.

  X Pelataan kaksinkertainen 
sarja. Lohkon sijojen 1–3 
joukkueet ylempään jatko-
sarjaan, sijojen 4 ja 5 jouk-
kueet välisarjaan ja sijojen 
6–8 joukkueet välisarjaan.

Milla Lindström 
palaa Saloon.

Tyson Furyn  
testinäytteessä 
kokaiinia
NYRKKEILY Ammattinyrkkei-
lyn raskaan sarjan maailmanmes-
tari Tyson Fury on jäänyt kiinni 
kokaiinin käytöstä, uutisoi ESPN. 
Kokaiinia sisältänyt testinäyte oli 
otettu Furylta 22. syyskuuta.

Jo elokuussa uutisoitiin, et-
tä Fury oli antanut 2015 testinäyt-
teen, josta löytyi jälkiä nandro-
lonista. 

Furyn piti kohdata Vladimir 
Klitshko uusintaottelussa 29. lo-
kakuuta, mutta Fury perui sen ve-
doten terveydentilaansa. Alun 
perin kaksikon uusintaottelu pi-
ti käydä jo heinäkuussa, mutta sil-
loin Fury perui ottelun nilkkavam-
man takia. (STT–AFP)

Myös Uronen 
joutui sivuun 
Huuhkajista
JALKAPALLO Suomen jalkapal-
lomaajoukkueella on ensi viikol-
la edessään kaksi hyvin tärkeää 
MM-karsintaottelua. Islanti isän-
nöi Huuhkajia torstaina Reykjavi-
kissa ja sunnuntaina Tampereel-
la vastaan asettuu Kroatia. Tällä 
viikolla tuli kuitenkin jobinpostia: 
Jere Uronen ja Joel Pohjanpalo 
jäävät peleistä sivuun loukkaantu-
misten takia.

–  Meillä on ollut hieman epä-
onnea. Eihän tämä täydellistä ole, 
päävalmentaja Hans Backe huo-
kaisi perjantaina.

–   On löydettävä vaihtoehtoja, 
ratkaisuja.

Pohjanpalon tilalle Backe nos-
ti keskikenttämies Joni Kaukon. 
Hyökkääjiä kun on tarpeeksi.

–  Meillä oli viisi hyökkääjää, nyt 
on neljä. Se riittää. (STT)

Ruka ja Lahti 
maailman- 
cupiin
Kuusamon Ruka ja Lahti ovat 
mukana pohjoismaisten lajien 
kauden 2016–17 maailmancup-
kalenterissa, Kansainvälinen hiih-
toliitto FIS vahvisti perjantaina.

Kuusamossa kisataan 25.–27. 
marraskuuta mäkihypyn maail-
mancupia ja Lahdessa 7.–8. tam-
mikuuta 2017 maastohiihdon ja 
yhdistetyn maailmancupia.

Viime vuonna Rukan suurmä-
estä ei pystytty tuuliolojen ta-
kia hyppäämään lainkaan. Tule-
vaa kautta varten Kuusamon kau-
punki rakennutti HS 142 -mäkeen 
uuden ylämäen jääladun ja lisä-
si tuulisuojaa hyppyrin oikeal-
le puolelle rakennetuin tuuliver-
koin.

Lahdessa loppiaisena järjestet-
tävät hiihdon ja yhdistetyn kilpai-
lut ovat helmikuussa pidettävien 
Lahden MM-kisojen esitapahtu-
ma. Pohjoismaisten hiihtolajien 
MM-kisat järjestetään Lahdessa 
22.  2.–5.  3. 2017. (STT)
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LENTOPALLO LP Viesti osoitti 
omalta osaltaan jälleen Suomen ja 
Ruotsin Mestaruusliigojen välistä 
tasoeroa. Salolaisnaisten joukkue 
voitti OP Lounaismaa -turnauksen 
avausottelussa länsinaapurista tu-
levan Lindesbergin erin 3–0 (25–17, 
25–19, 25–23). 

– Kahta ensimmäistä erää hal-
litsimme oikeastaan alusta asti. 
Kolmannessa Lindesberg kävi jo 
16–10-johdossa, ja se johti meiltä 
muutamiin pelaajavaihtoihin. Hy-
vä oli toki se, että pystyimme nou-
semaan senkin erän voittoon, yn-
näili LP Viestin päävalmentaja To-

mi Lemminkäinen.
LP Viesti aloitti ottelun seitsi-

kolla Viktoriia Tuchashvili, El-
la Eloranta, Pauliina Vilponen, 
Tuuli Kukkonen, Anna Czakan, 
Nadezhda Gokhshtein ja Hil-
laelina Mäntylä. Parhaisiin piste-
lukuihin ylsi Pauliina Vilponen 
(18/+13), joka oli vahvassa vireessä 
kolmannen erän alkua lukuun ot-
tamatta. Keskitorjujat Gokhshtein 
(11/+9) ja Czakan (10/+8) ylsivät 
kaksinumeroisiin pistelukuihin. 

– Anna jatkoi sitä hyvää peliään, 
mihin hän Ruotsin harjoitusturna-
uksessa lopetti, Lemminkäinen ke-
hui. 

Maajoukkuepelaajat Noora Ko-
sonen ja Ronja Heikkiniemi tu-

livat vaihdosta kentälle, ja Heikki-
niemi oli syöttämässä kolmannen 
erän voiton kannalta tärkeää ässää 
22–22-tilanteessa. 

Lindesbergin salolaisille tut-
tu pelaaja Martina Konecna oli 
myös peliesitykseltään tuttu. 14 
pistettä syntyi osin mainioilla is-
kuilla ja hyppysyöttöässällä. Vas-
tapainoksi tuli myös virheitä, kuten 
+4:ään jäänyt tehosaldo kertoo.  

LP Viesti pelaa tänään kaksi ot-
telua. Kello 11.30 vastaan asettuu 
Örebro ja kello 17.30 Kohila. Näi-
den joukkueiden perjantain koh-
taamisessa Kohila vei 2–1-voiton. 
Näin ollen LP Viestin ja Kohilan ot-
telussa ratkaistaan todennäköisesti 
lohkon voitto. 

Lindesberg ei yllättänyt LP Viestiä
OP LOUNAISMAA -TURNAUS

Lauantain ottelut
  X Kello 10 Kohila–Lindesberg 
  X 11.30 LP Viesti–Örebro
  X 13.00 LP Kangasala–OrPo
  X 14.30 Örebro–Lindesberg
  X 16.00 HPK–LP Kangasala
  X 17.30 LP Viesti–Kohila
  X 19.00 HPK–OrPo

Martina Konecna (vas.) 
teki 14 pistettä Teemu 
Sarnan valmentamalle 
Lindesbergille.


