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OULU Onko kuntosi hyvä ja tun-
tuisiko siltä, että joskus voisi läh-
teä hieman normaalia pidem-
mälle juoksulenkille?

Miltä tuntuisi lähteä lenkille, 
joka päättyisi suunnilleen vuoden 
2010 lopussa, ja kilometrejä tulisi 
mittariin maan ympärysmitan eli 
noin 40 000 kilometrin verran? 
Maratoneiksi muutettuna urak-
kaa olisi 948 maratonin verran.

Ajatus kuulostaa hullulta, 
mutta maailmasta löytyy ihmi-
siä toteuttamaan ihmeellisim-
mätkin ideat. Australialainen Sa-
rah Barnett, 32,  ja tanskalainen 
Jesper Olsen, 36,  lähtivät kier-
tämään maailmaa heinäkuun 
ensimmäisenä päivänä Norjan 
Nordkappista.

Tarkasti ottaen maailmanym-
pärijuoksun sijasta voisi puhua 
pohjoinen–etelä-juoksusta, sillä 
juoksijoiden reitti kulkee Euroo-
pan ja Afrikan läpi Etelä-Afrik-
kaan, josta juoksijat siirtyvät Ete-
lä-Amerikan eteläkärkeen Chi-
leen. Sieltä matka jatkuu aina 
Kanadan itärannikolle saakka.

Maanantaina kaksikolla oli taka-
naan 20 juoksupäivää ja yli 900 
edettyä kilometriä, kun kaksik-
ko saapui Iin Olhavasta Ouluun. 
Heti torille päästyään Olsen kai-
voi kameran esille ja dokumen-
toi saapumisen tarkasti. Kuva 
kauppahallista sai toimia todis-
teena vierailusta Oulussa.

”Edellisessä vastaavassa juok-
sussa Jesper teki dokumentoin-
nin huolimattomasti. Nyt hän 
on siinä tarkempi”, juoksun al-
kumatkan suomalainen avustaja 
Heimo Meriö perusteli.

Ouluun juoksijat saapuivat 
nelikkona, sillä paikalliset Veli-
Matti Kulla ja Petri Huhtala oli-
vat liittyneet mukaan.

”Suomalaiset ihmiset ovat us-
komattoman ystävällisiä ja avu-
liaita. Petri tarjoaa meille yö-
paikan ja saattelee meidät huo-
menaamulla uudestaan mat-
kaan”, Sarah Barnett ihasteli.

Alkumatkan runsaat sateet-
kaan eivät saaneet Barnettilta 
muuta kuin kiitosta.

”Itse asiassa minä pidän satees-
ta. Se vain herättelee sopivasti.”

Barnett ja Olsen tekevät juok-
sunsa ilman poliittisia päämää-
riä, mutta rajojen ylittäminen 
tuo mukanaan omat ongelman-
sa. Tanskan taannoisen pilaku-
vakohun seurauksena tanskalai-
set eivät ole tervetulleita islami-

Tietä edessä tuhannen maratonin verran
Sarah Barnett 
ja Jesper Olsen 
lähtivät lenkille, 
joka ei pääty 
ihan äkkiä

Maailmanympärijuoksijat Sarah Barnett ja Jesper Olsen eivät pane pahakseen, mikäli paikalliset juoksijat liittyvät heidän matkantekoonsa. Matkalla Iin Olhavasta Ouluun nielivät kilometrejä myös haukiputaalai-
nen Veli-Matti Kulla (vas.) ja oululainen Petri Huhtala (toinen vas.).
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Sarah Barnett ja Jesper Olsen taittoivat maanantaina matkaa huoltoauton tukemana. Jokaiselle juoksuosuudelle huoltoautoa ei ole käytettä-
vissä. Tällöin teltta, eväät ja muut tarvikkeet kulkevat noin 40 kiloa painavassa työnnettävässä kärryssä.

laiseen Sudaniin. Urheiluihmis-
ten yhteistyö kuitenkin mahdol-
listanee, että myös tanskalainen 
Olsen voi juosta Sudanin läpi.

Juoksijoiden on tarkoituksena 
juosta jokainen päivä, ellei mat-

kan varrelle satu pakottavia estei-
tä. Päivittäiset juoksumatkat vaih-
televat 30 ja 80 kilometrin välillä.

Ultrajuoksija Barnett tunnus-
taa, että välillä ajatus hirmuises-
ta juoksu-urakasta on tuntunut 

tyhmältä, mutta hän ei kadu va-
lintaansa.

”Onhan tämä loistava mahdol-
lisuus tutustua eri kulttuureihin 
ja testata omia rajojaan. Juoksu 
on kuin meditaatiota, ja jokaise-

na iltana juoksun jälkeen olo on 
ollut aiempaa seesteisempi.”

Matkan etenemistä voi seurata
lähes reaaliajassa osoitteessa
www.worldrun.org

Juha Portaankorva
Kaleva

OULU Noora Laukkanen tuikka-
si maanantai-iltana kännykäs-
tään virrat pois. 

Ehkä hyvä niin, sillä nuori ou-
lulaisuimari olisi saanut istua 
puhelimessa korva kuumana. 
Olympiakomitea järjesti ylimää-
räistä kysyntää 15-vuotiaalle ui-
marille valitsemalla hänet maa-
nantaina Pekingin kisakonee-
seen.

”Sovittiin, että tänään Noora 
saa levätä”, Laukkasen valmenta-
ja Samuli Aalto sanoo.

”Mutta ohan se tosi hieno jut-
tu, että Noora pääsee edusta-
maan Suomea noin nuorena 
tuollaisiin kisoihin.”

”Kiitos Olympiakomitealle, et-
tä otti tällaisen linjan – onhan 
siellä muitakin nuoria uimareita 
(Eeva Lehtonen ja Emilia Pikka-

rainen). Tämmöinen tekee nuo-
rille urheilijoille hyvää”, Aalto 
myhäilee.

15-vuotias Laukkanen ei ole 
pelkästään nuori vaan ennätys-
nuori. Hänestä tulee Suomen 
olympiahistorian nuorin urhei-
lija. Aikaisemmin tuota titteliä 
piti hallussaan Pekingin mitali-
toivo Hanna-Maria Seppälä, jo-
ka debytoi olympialaisissa niin 
ikään 15-vuotiaana.

Laukkanen alittaa Seppälän 
ikäennätyksen reilulla kolmella 
kuukaudella. Hän on kisojen al-
kaessa 15 vuotta, kuusi kuukaut-
ta ja viisi päivää. 

Kisareissu on Laukkaselle puh-
taasti opintomatka. Aalto painot-
taa, että sijoitustavoitteita ei ole. 
Maailman kärki menee vielä kau-
kana oululaislupauksen edellä. 
Laukkanen ui kisoissa 200 met-
rin rintauinnin.

”Nooralle riittää, että hän ui 
omalle tasolleen hyvän ajan, 
vaikkapa oman ennätyksensä. 
Meidän tämän kauden tärkein 
juttu on ensi viikolla Serbiassa 
uitavat nuorten EM-kisat.”

Pekingin reissu täyttää yhden 
Laukkasen uintiuran tavoitteis-
ta. Hänen omaan aikatauluunsa 
olympiakisat tosin oli suunnitel-
tu vasta neljän vuoden päähän.

Kolme urheilijaa
pohjoisesta
Uimari Noora Laukkasen lisäk-
si Pekingissä urheilee varmasti 
kaksi muutakin pohjoissuoma-
laista. Maanantaina OK siunasi 
myös Haapajärven Kiilojen sei-
väshyppääjä Mikko Latvalan ki-
sareissun. Jo aikaisemmin kisoi-
hin on valittu Haapajärven Am-
pumaseuran skeet-ampuja Mar-

jut Heinonen.
Kisakoneeseen on yhä ehdolla 

kaksi pohjoissuomalaista. Pellon 
Ponnen pikajuoksija Sari Keski-
talon kisareissu on kiinni Johan-
na Mannisen pohkeen kunnosta. 
Jos Manninen pystyy antamaan 
Kalevan kisoissa näytön juoksu-
kunnostaan, pikaviestijoukkue 
lähtee kisoihin. Jos Mannisen jal-
ka ei kestä, viestijoukkue ja Kes-
kitalo jäävät rannalle.

Oulaisten triathlonisti Merja 
Kiviranta puolestaan odottaa ki-
sapaikkaansa peruutuslistalla, 
jossa hän on ensimmäisenä jo-
nossa.

Johanna Mannisen tapaan OK 
edellyttää tulevan viikonlopun 
Kalevan kisoista näyttöä tervey-
destä Mikaela Ingbergiltä ja Jus-
si Heikkilältä. Tampereella rat-
kaistaan myös edustaja naisten 
seipääseen (Minna Nikkanen 

/ Vanessa Vandy) ja 7-otteluun 
(Niina Kelo / Salla Rinne) sekä 
miesten 10-otteluun (Mikko Hal-
vari / Jaakko Ojaniemi).

Tenkanen pysyy
joukkueessa
Maanantain kokouksen tiukin 
paikka oli purjehduksen Laser 
radial -luokan valinta. OK päätti 
äänin 9–3, että toukokuussa ki-
soihin valittu Tuula Tenkanen 
pysyy joukkueessa. Luokan tuo-
re Euroopan mestari Sari Multa-
la katsoo kisat kotoa.

”Tässä ei ole oikeaa ratkaisua. 
Aina joku on tyytymätön”, OK:n 
puheenjohtaja Roger Talermo 
selvitti.

Talermo kuvasi valintaa ”erit-
täin vaikeaksi” ja kertoi itse ää-
nestäneensä 17-vuotiasta Ten-
kasta, joka voitti molemmissa 

karsintakisoissa Multalan.
”Tässä oli selkeä kriteeristö, ja 

mielestäni niitä on noudatetta-
va”, Talermo perusteli.

Multala itse pysyi vaiti. Hänen 
managerinsa Harri Halme il-
moitti, että purjehtija on lomal-
la. Hänenkin kännykkänsä oli 
maanantaina visusti kiinni.

Kokemusta hakemaan 
Noora Laukkasesta tulee kaikkien aikojen nuorin suomalaien olympiaedustaja

Noora Laukkanen lähtee hake-
maan Pekingistä kokemuksia tu-
levien vuosien arvokisojen va-
ralle.

MÄKIHYPPY

STT
HELSINKI Hiihtoliiton mäkihy-
pyn ja yhdistetyn valiokunta tuo-
mitsee edesvastuuttoman käyt-
täytymisen liikenteessä. Lausun-
to liittyy mäkimaajoukkueen jä-
senen Harri Ollin viime keski-
viikkona tapahtuneeseen liiken-
nerikkomukseen ja epäiltyyn 
rattijuopumukseen.

Hiihtoliitto kertoi tiedottees-
saan, että se suhtautuu tapahtu-
neeseen äärimmäisellä vakavuu-
della. Liiton valmennusjohto on 
keskustellut Ollin kanssa asiasta 
viime perjantaina heti asian tul-
tua julki. Hiihtoliitolla ei ole täl-
lä haavaa tarvetta sanktioihin. 
Olli kuuluu Suomen maajoukku-
eeseen viikonloppuna alkavalla 
mäkihypyn kesä gp -kiertueella.

Harri Ollille 
moitteet ja 
kisakomennus

Linjakasta ja suoraselkäis-
tä? Ihan varmasti.

Rohkeaa? Taatusti.
Viisasta? Tuskin.
Olympiakomitean hallitus is-

tui maanantaina selät suorana 
eikä lähtenyt pyörtämään kak-
si kuukautta sitten tekemään-
sä päätöstä. Qingdaon vesillä La-
ser radial -luokan olympiarega-
tassa purjehtii nuori Tuula Ten-
kanen.

Luokan tuore Euroopan mes-
tari Sari Multala voi elokuussa 
keskittyä vaikka mökkisaunan 
lämmitykseen ja makkaranpais-
toon. Olympiakomitea laski, et-
tei se tällä kertaa tarvitse yksi-
toistakertaisen arvokisamitalis-
tin palveluksia. 

Valintavääntö Multalan ja Ten-
kasen välillä oli tyylipuhdas 
”toisaalta ja toisaalta” -tapaus – 
sellainen, jossa ei ole absoluut-
tisesti oikeaa tapaa toimia. Teke-
mällään päätöksellä OK viestit-
ti kunnioittavansa sovittuja pe-
lisääntöjä ja varovansa viimei-
seen saakka loukkaamasta ur-
heilijan oikeusturvaa.

Samalla se viestitti, mikä on 
henki suomalaisen huippu-ur-
heilun korkeimmalla harjal-
la. Oletettavaa menestystä tär-
keämpää on reilu peli ja juni-
oriurheilusta tuttu ”kaikki pe-
laa” -henki. 

Tärkeitä asioita, mutta mi-
talitiliä niillä ei lihoteta. Eikä 
moisella linjalla ole mitään te-
kemistä huippu-urheilun kans-
sa, kuten OK:n hallituksen jäsen 
Ilkka Kanerva asian ilmaisi.

Olympiakomitea luovi Purjeh-
dusliiton selän taakse tuulilta 
suojaan. Valintasysteemi ja kisa-
joukkue olivat lajiliitossa suun-
niteltu ja siunattu. Olympiako-
mitean tehtäväksi jäi vain nui-
jan kopautus.

Tuolla kopautuksella OK 
pyyhkäisi virallisen mitalita-
voitteensa neljästä kolmeen. 
Harvinaisen tiukka päätös 
maassa, jossa mitaliehdokkaita 
ei tule vastaan ihan jokaisessa 
ovenavauksessa.

Juha Portaankorva
juha.portaankorva@kaleva.fi 

Linjakasta ja tyhmää

PESÄPALLO Lippo vahvistaa rive-
jänsä tutulla nimellä, kun seu-
rassa aiemminkin pelannut Ant-
ti Vehkaperä siirtyy Koskenkor-
van Urheilijoista Ouluun loppu-
kauden kestävällä sopimuksella.

”Haimme joukkueeseen vielä 
vahvistuksia loppukauden varal-
le, ja yksi tekijä oli oululaisuus. 
Emme lähteneet hakemaan mää-
rää vaan laatua”, Lipon toimin-
nanjohtaja Santeri Haipus kom-
mentoi siirtoa.

Etukentällä pelaava Vehka-
perä pelasi viime kesänä ensim-
mäisen Itä–Länsi-ottelunsa, mut-
ta tämän kesän pelit eivät ole su-
juneet lähellekään samaan mal-
liin. Viime peleissä hän on joutu-
nut tyytymään Koskenkorvalla 
varamiehen rooliin. (Kaleva)

Lippo naarasi Antti 
Vehkaperän riveihinsä

PESÄPALLO Lipon lyöjäjoke-
ri Jarmo Viittanen odottaa lää-
kärin tuomiota polvivamman-
sa laadusta. Pikainen paluu peli-
kentille on joka tapauksessa pois 
laskuista.

”En usko, että pelaan aina-
kaan tällä viikolla. Vasen polvi 
on heikossa kunnossa. Polvi on 
vaivannut jo jonkin aikaa, mut-
ta viime viikon tiistain harjoitus-
ten alkulämmittelyssä se meni 
vielä huonommaksi”, Viittanen 
harmittelee.

Mikäli polvi joudutaan leik-
kaamaan, on Viittasen loppu-
kausi vaakalaudalla. 29-vuoti-
as jokeri on Lipon tehokkain ko-
tiuttaja ja kuuluu joukkueen-
sa saranapelaajiin. Viittasen sal-
do 0+33 riittää supersarjan lyöjä-
tilastossa kahdeksanteen sijaan. 
(Kaleva)

Viittanen huilaa
ainakin tämän viikon 


