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Jarmo Laakso

LENTOPALLO LP Viesti pystyi 
taistelun jälkeen uusimaan vii-
mevuotisen OP Lounaismaa -tur-
nauksen voittonsa. Alku- ja sijoi-
tuspeleissä pelit eivät yltäneet lo-
pulta lähellekään sitä tasoa, jota 
tutut finalistit, LP Viesti ja HPK 
esittivät finaalissa. Sen LP Viesti 
lopulta voitti 3–2.

Aivan oikein, Suomessa ei tun-
nu 2000-luvuilla kärkijoukku-
eiden voimasuhteissa muuttu-
neen mikään. Kiistakumppanit 
LP Viesti ja HPK lienevät edel-
leen Suomen ykkösiä, kun ajatel-
laan alkavaa Mestaruusliigakaut-
ta. Lähin haastaja LP Kangasala 
oli ainakin Salon viikonlopussa 
melko lailla alisuorittaja.

Aamun ensimmäisessä välieräs-
sä LP Viesti voitti Virginie De 
Carnen valmentaman LP Kanga-
salan suhteellisen selvin 3–0-nu-
meroin erien ollessa 25–18, 25–18, 
25–17.  Ottelussa LP Viestin val-
mentaja Tomi Lemminkäinen 
nimesi avaukseen tällä hetkel-
lä sen oletetun liigan avauskuu-
sikon.

Passarina Viktoriia Tuchash-
vili, yleispelaajina Noora Koso-
nen ja Ronja Heikkiniemi, kes-
kipelaajina Nadezhda Gokhsh-
tein ja Anna Czakan sekä hak-
kurina Pauliina Vilponen. Seit-
semäs tärkeä lenkki on tietysti li-
bero Hillaelina Mäntylä.

Kangasala pelasi ottelussa il-
man serbipelaajiaan passari Jova-
na Gogicia ja Merija Jelicia, jo-
ka ihmetytti vähintään yhtä pal-
jon kuin maajoukkuepelaaja Da-
niela Öhmanin sivussaolo. Kai-
ken lisäksi vaihtopelaajisto pois-
tui sääntöjen vastaisesti kunto-
salille kesken pelin.

 
Toisessa välierässä Teemu Sar-
nan valmentama Lindesberg BK 
ahdisti HPK:ta täydet viisi erää. 
HPK piti myös osaamistaan vaih-
dossa, kun maajoukkuekolmikko 
Michaela Madsen, Salla Kar-
hu ja Katja Kymäaho olivat si-
vussa.

LP Viesti pelasi suhteellisen 

avoimin kortein. Maajoukkuepe-
laajista vain Noora Kosonen oli 
enemmän vaihdossa, mutta maa-
joukkuekuormituksesta palautu-
vana hän ei ollut parhaimmillaan.

Samaa suoraviivaista lepuut-
tamista oli HPK:lla, sillä Mad-
sen ei palannut finaalissakaan ja 
oli omien sanojensa mukaan tur-
nauksen ajan lepovuorossa. Hä-
net kentällä korvasi pitkänhuis-
kea Noora Nieminen, ja Koso-
sen paikkasi onnistuneesti Ella 
Eloranta.

Finaalin selkeä ykköstähti oli 
Pauliina Vilponen. Teholukemat 
30/+21 puhukoon puolestaan. 
Häntä säestivät hienosti Gokhsh-

tein 14 /+10, Czakan 13/+6, Ron-
ja Heikkiniemi 12/+7 ja Eloran-
ta 11/+5.

Huono ei ollut HPK:n lis-
takaan, jossa Piia Korhonen 
25/+15, Allison Mayfield 18/+6, 
Karoliina Friberg 10/+8 ja Sal-
la Karhu 13/+9.

Turnauksen tähdistöön va-
littiin koko turnauksen parhaa-
na pelaajana passariksi LP Vies-
tin Tuchashvili, yleispelaajik-
si Lindesbergin Nette Peit ja 
HPK:n Mayfield, keskipelaajiksi 
Kangasalan Öhman ja LP Viestin 
Gokhshtein, hakkuriksi LP Vies-
tin Vilponen sekä liberoksi LP 
Viestin Mäntylä.

LP Viestin 
voittoon  
päättynyt  
finaali enteilee 
kiinnostavaa 
kautta  
Mestaruus- 
liigassa.

Se oli huippulentopalloilua!

SSS | Olli Mäntylä

Salon Viesti teki vahvan startin 
naisten ykkössarjaan. Viesti päihitti 
vieraskentällä Oriveden Ponnistuk-
sen kakkosjoukkueen suoraan erin 
3–0 (25–22, 25–21, 25–17).

Salolaiset lähtivät otteluun seu-
raavalla seitsikolla: passarina Sal-
la Virtanen, yleispelaajina Netta 
Laaksonen ja Viivi Vahala, keski-
torjujina Suvi Syrjälä ja Tuuli Mä-

ki, hakkurina Saana Lindgen ja li-
berona Essi Alanko. Milla Lind-
ström tuli ottelun aikana keskitor-
jujaksi Syrjälän tilalle.

Parhaana pelaajana palkittiin vie-
rasjoukkueesta eniten pisteitä teh-
nyt Lindgren (20/+8). Vahala teki 
virheetöntä työtä saldolla 11/+11, ja 
Mäki tehtaili luvut 10/+6. Pisteistä 
peräti viisi tuli torjunnoilla.

Viestin kotiavauksen vuoro on 
sunnuntaina Euran Raikua vastaan. 

Viktoriia Tuchashvili ja Pauliina Vilponen olivat ansaitusti turnauksen parhaimmistoon valittuja pelaajia. Tässä he eivät hae apua ylhäältä, 
vaan odottavat puolustuspalloa yhdessä tuumin putoavaksi yläilmoista peliin.
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Salon Viesti haki  

puhtaan vierasvoiton


