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JUKKA URHOLA

LOHJA | Lohjan sairaanhoitoalu-
een henkilökunnan joukkue Pyö-
räHUSsit sai Lohjan maastopyö-
räilyn Kakkosnelosen kiertopal-
kinnon Rataksen. Palkinto jae-
taan 24 tunnin pyöräilytapahtu-
man hengen luomisesta.

– Olimme ensimmäistä kertaa 
mukana. Lähdimme pitämään 
hauskaa, nauttimaan yhdessä-
olosta ja kohottamaan HUSin  
imagoa. Tapahtuma sopi hyvin 
meille, koska sen tuotto annetaan 
Lohjan sairaalalle ja Helsingin las-
tenklinikalle, sanoi PyöräHUSsien 
kapteeni Raija Alapeteri.

PyöräHussien joukkuees-
sa polkivat Raija Alapeterin 

lisäksi Tiina Mattila, Mer-
ja Suokko, Minna Tikka-
nen, Tuula Saarinen, Cenita 
Blomqvist, Heikki Alapeteri, 
Jari Hepoaho ja Petri Parkki-
senniemi. PyöräHUSsilla oli 
harjoittelun alussa vain yksi 
lainapyörä.

”Olimme polkematta 
ainoastaan kaksi 
tuntia alkuyöstä.

Joukkue ehti polkea 40 kertaa 
7 kilometrin lenkin lauantaista 
kello 12:sta sunnuntaihin kel-
lo 12:een Lohjan urheiluken-
tän pururadan maastossa. Ra-
taa kiersi joukkueista yksi pyö-
räilijä kerrallaan.

– Olimme polkematta aino-
astaan kaksi tuntia yön alussa. 
Emmeköhän lähde ensi vuon-
na uudelleen mukaan, Raija 
Alapeteri sanoi.

MTB Lohjan järjestämään hy-
väntekeväisyysajoon osallis-
tui 73 joukkuetta, joista viisi 
oli soolopyöräilijää. Joukkueet 
maksoivat osallistumisesta 200 
euroa. Jos joukkueilla oli spon-
sori, osallistumismaksu oli 300 
euroa. MTB jakaa tuoton puo-
liksi Lohjan sairaalalle ja Hel-
singin lastenklinikka osasto yk-
köselle.

– Tarkkaa summaa emme 
vielä tiedä, mutta rahaa tuli yli 
15 000 euroa, kertoi Kakkosne-
losen päällikkö Kimmo Liljan-

der.
Lohjan sairaala käyttää ra-

hat vastasyntyneiden lasten 
kuulontestauslaitteistoon.

– Lastenkilinikka ostaa ra-
hoilla maalauksia elävöittä-
mään lasten magneettiku-
vaussalia, Liljander kertoi.

Tämänvuotinen Kakkosne-
lonen oli 10-vuotisjuhlakisa. 
MTB Lohja on kerännyt sai-
raaloille rahaa 10 vuonna jo 
yli 140 000 euroa.

– Onhan se aika summa. 
Päätämme aina vasta tapah-
tuman jälkeen, järjestämme-
kö myös ensi vuonna Kakkos-
nelosen. Yhtään en osaa vielä 
tässä vaiheessa sanoa, jatkuu-
ko pyöräily.

”En osaa vielä sanoa, 
pyöräilläänkö myös  
ensi vuonna.

Sää oli kerrankin suosiollinen 
Kakkosnelosessa. Vettä satoi ai-
noastaan tapahtuman kahtena 
ensimmäisenä tuntina. Yleensä 
Kakkosnelosessa on aina satanut 
reilusti ja pitkään.

– Ensiapukaveri sanoi, että jär-
jesti lauantaina hyvän sään. Ra-
vintoloitsija piti huolen sunnun-
tain säästä. Hyvä niin, sillä me 
emme tunnu olevan väleissä ylä-
kerran herran kanssa, Liljander 
naurahti.

73 joukkueessa oli kolme loh-

jalaisjoukkuetta: Pyörä-HUSsit, 
Enics ja Team Harald. Vihdistä oli-
vat hiihtäjät ja Vihreät Virtahevot.

Eeva-Maija Pusa ja Tuomas 
Puheloinen polkivat helsinkiläi-
sen Team Vastapaineen kahdessa 
joukkueessa.

– Tiimin nimi syntyi mon-
ta vuotta sitten, kun tapasimme 
metsämiehen Helsingissä. Hän 
väitti, että kun pyöräilyssä saa vas-
tapaineen päälle, ajo sujuu itses-
tään. Vielä emme ole onnistuneet 
siinä, Puheloinen naurahti.

Pusa pääsi tavoitteeseensa.
– Tavoitteena oli polkea kah-

deksan kierrosta ja poljin yhdek-
sän. Pyöräily sujui hyvin nätissä 
ilmassa, Pusa sanoi.

Puheloinen pyöräili 11 kierros-
ta, kun tavoitteena oli 10.

Puheloinen oli Lohjan Kakkos-
nelosessa jo kahdeksatta kertaa ja 
Pusa neljättä.

– Poljen maastopyörää muu-
taman kerran viikossa. Kakkos-
nelonen on mukava tapahtuma, 
Puheloinen kertoi.

– Pyöräilen kerran viikossa, Pu-
sa sanoi.

”Takapuoli oli lopussa 
niin kipeä, että  
satula oli tarpeeton.

Lohjalainen  Alpo Puuronen oli 
yksi viidestä soolopyöräilijästä.

– 20 kierrosta oli tavoitteena ja 
se tuli täyteen sunnuntaina kello 
11.30. Ajattelin pyöräillä niin kau-
an, kunnes kadotan joukkueeni. 
Viimeisellä kierroksella energia-
varastot olivat jo ihan tyhjät ja olin 
hukassa, Puuronen naurahti.

– Tämä olisi pisin pyöräretke-
ni. Takapuoli oli lopussa jo niin ki-
peä, että satula oli tarpeeton. Mi-

nulle tuli vain yksi jalkakosketus 
metsässä, Puuronen kertoi.

Erityispalkinto: Velosport, 
Tsemppipokaali: Snigel speed, 
Biltema nousukahvat: Maastis-

kezä, Montójaan kiertopalkin-
tokypärä: Tuomas Lehto Yöpinät/
MTB Lohja, Iso pysti: Lentoteknii-
kan joukkue, Pääpalkinto Ratas: 
PyöräHUSsit.

Sää suosi kerrankin kymmenettä kertaa käytyä Kakkosnelosta

PyöräHUSsit polki Rataksen

Ratas tuli. Lohjan sairaanhoitoalueen joukkue sai Kakkosnelosen kiertopalkinnon. Pyörä-HUSseissa 
polkivat Minna Tikkanen (vas.), Tiina Mattila, Tuula Saarinen (edessä), Merja Suokko, Cenita Blomqvist, 
Petri Parkkisenniemi (takana vas.), Jari Hepoaho, Raija Alapeteri ja Heikki Alapeteri.

JUKKA URHOLA

Täältä tullaan. Helsinkiläisen Vastapaineen Eeva-Maija Pusa ja Tuomas Puheloinen polkevat Kakkosnelosta sunnuntaina Lohjan harjulla.

Ohi on. MTB Lohjan Kimmo Liljander ei vielä eilen uskaltanut luva-
ta, että Kakkosnelonen poljetaan myös ensi keväänä.

Hyvin meni. Lohjalainen Alpo Puuronen sooloili 24 tunnissa 20 
kierrosta, joka oli 140 kilometriä.

HELSINKI | Fordin Jari-Matti 
Latvala voitti Sardinian kau-
den kuudennen MM-rallin. 
Ykkössija on Latvalalle kau-
den ensimmäinen ja uran toi-
nen.

Latvala kiitteli maalissa tal-
lia, joka antoi hänen ajaa voit-
toon. Mikko Hirvonen on tal-
likaveriaan ylempänä MM-
sarjassa, mutta Ford ei halun-
nut taktikoida.

– Tämä voitto oli iso helpo-
tus. Kiitos Malcolmille (tal-
lipäällikkö Wilson), että sain 
voittaa, Jari-Matti Latvala hy-
myili.

– Olin täällä vähän onnekas-
kin, mutta alkuvuosi on muu-
ten ollut todella vaikea. Voitto 
merkitsee todella paljon.

Mikko Hirvonen oli toinen ja 
Citroenin Sebastien Loeb kol-
mas. Ranskalaista tosin uhkaa 
rangaistus, sillä kilpailun tuo-
maristo tutkii, rikkoivatko Loeb 
ja kartturi Daniel Elena sääntö-
jä lauantain nopean renkaan-
vaihdon aikana.

Loeb voitti viisi ensimmäis-
tä MM-sarjan kilpailua. Citroen-
kuski voidaan jopa hylätä, mikä 
tarkoittaisi MM-johdon kaven-
tumista 12 pisteeseen Hirvoseen 
nähden.

– Jari-Matti ansaitsi voittonsa 
täällä. Minulla oli raskas mutta 
hyvä viikonloppu. Pöly esti tänä 
aamuna hyökkäyksen, Hirvonen 
kertoi. Hän hävisi Latvalalle lopul-
ta 29,4 sekuntia. – STT

Latvala katkaisi
vihdoin Loebin
voittokulun

Vauhdikasta menoa. Jari-Matti Latvala lensi Fordilla voittoon Sar-
dinian MM-rallissa.

GIUSEPPE CACACE
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LOHJA | Jari Hirvonen oli kovas-
sa vedossa 45-vuotiaiden alle 105 
kilon sarjassa Lohja Liftingin kan-
sallisissa painonnostokilpailuissa 
lauantaina Lohjalla. Liftingin 46-
vuotiaan Hirvosen yhteistulos 303 
kg  on Suomen ennätys samoin 
kuin tempaus 138 kiloa ja työntö 
165 kiloa.

 Hän paransi sekä tempaukses-
sa että työnnössä Suomen ennä-
tystä kilolla ja yhteistuloksen SE:tä 
kolmella kilolla.

– Olin yllättävän hyvässä kun-
nossa. En ole tainnut tehdä koko 
2000-luvulla yhtä kovaa tulosta, 

kertoi Jari Hirvonen.

”Lähden syksyllä MM-
kisoihin Australiaan.

Hirvonen onnistui kaikissa kol-
messa tempauksessaan. Ikäluo-
kan maailmanennätys on 132 ki-
loa. Lauantaista tulosta ei hyväk-
sytä ME:ksi, koska sitä ei tehty 
EM- tai MM-kilpailuissa.

Hirvonen onnistui myös kaikis-
sa työnnöissään. Tempaus jäi sar-
jan ME:stä kilon, mutta yhteistu-
los 303 kiloa ylitti ME:n 11 kilolla.

– Lähden syksyllä Australiaan 
MM-kisoihin ja siellä on mahdol-

lisuus yrittää ME:tä, jos olen yh-
tä hyvässä kunnossa, Hirvonen 
sanoi.

Liftingin Vesa Jaakkola teki 85-ki-
loisissa yhteistuloksen 260 kiloa 
(110+150). Parempaankin oli ai-
nesta, sillä hän oli lähellä temma-
ta 115 kiloa ja työntää 152 kiloa.

Liftingin Meri Ilmarinen voitti 
naisten 69-kiloisten sarjan 138 ki-
lolla. Hän paransi työntöennätys-
tään kahdella kilolla (83 kg).

Naiset 58 kg: 1. Laura Niemelä Lo-
Lif 114 kg (52+62), 2. Annukka Rinta-
mäki NuVo 97 kg (40+57), 3. Tiia Sep-
pänen NuVo 40 kg (20+20).

69 kg: 1. Meri Ilmarinen LoLif 138 

kg (55+83).
75 kg: 1. Tiina Ranta LoLif 122 kg 

(50+72), 2. Mirva Salmi LoLif 93 kg 
(40+53).

Miehet 69 kg: 1. Harri Helin NuVo 
165 kg (70+95).

77 kg: 1. Aleksi Rintamäki NuVo 
169 kg (74+95).

85 kg: 1. Vesa Jaakkola LoLif 260 kg 
(110+150), 2. Marko Saarinen LoLif 
155 kg (70+85).

94 kg: 1. Jani-Petri Varheensalo Pu-
Ka 223 kg (98+125).

105 kg: 1. Jari Hirvonen LoLif 303 
kg (138+165).

+105 kg: 1. Erno Ranta LoLif 272 
kg (122+150), 2. Toni Järvenpää NuVo 
190 kg (85+105).

Hirvonen piti Lohjalla painonnoston 
maailmanennätyksiä pilkkanaan 

MONACO | Rengasvalinta ja lähtö-
kiihdytys pudottivat Kimi Räik-
kösen formula ykkösten Mona-
con gp:n voittotaistelusta kol-
manneksi.

– Takarenkaat löivät liiaksi tyh-
jää. Siinä menetin lähdön, totesi 
kolmanneksi sijoittunut Ferrari-
kuljettaja Kimi Räikkönen.

Räikkönen lähti kisaan kakkos-
ruudusta ja kovemmilla renkail-
la kuin paalulta kärkeen ampais-
sut Brawn-tallin Jenson Button 
ja toisena avausmutkaan kiitänyt 
Brawnin Rubens Barrichello.

Button piti kärkipaikan ja voitti 
kauden viidennen kisansa 7,6 se-
kunnilla ennen Barrichelloa. Räik-
könen jäi kärkeen 13,4 sekuntia.

Kärkikolmikko ajoi kisan kah-
den pysähdyksen taktiikalla. 
Räikkösellä ensimmäisen ja toi-
sen pysähdyksen väli oli pidempi 
kuin Brawn-kaksikolla, mutta se 
ei muuttanut asetelmia.

– He olivat varikkopysähdyksis-
sään vähän nopeampia, Räikkö-
nen kertasi.

Ruhtinaskunnassa kirjoilla oleva 
britti Button tunnusti, että ajatus 
Monacon gp:n voitosta toi painei-
ta kisan lopussa.

– Vasta viimeiset kaksi kierros-
ta pystyin nautiskelemaan ajosta, 
Button muisteli F1-sarjan tunne-
tuimman gp:n voittoa. 

Button on voittanut viisi kau-
den kuudesta osakilpailusta. Bar-
richello sen sijaan ei ole tällä kau-
della päässyt voiton makuun. 
Vaikka Monacon kaksoisvoitto 
oli vahva näyttö Brawn-tallin voi-
masta, Räikkösen kolmas ja Feli-
pe Massan neljäs sija kertoivat, et-

tä Ferrarin kehitys jatkuu.

Heikki Kovalainen oli seitsemän-
tenä 54. kierroksella, kun McLa-
ren-ajokin perä karkasi luistoon, 
jonka lopuksi auton keula osui ra-
tavalliin ja rikkoutui. 

– Oma moka, Kovalainen kuva-
si kauden neljättä keskeytystään.

Williamsin Nico Rosberg ajoi 
kotiradallaan kuudenneksi. – LU/
STT

Räikkönen hävisi voiton
jo lähtökiihdytyksessä

Parannusta tuli. Kimi Räikkönen oli tyytyväinen kolmanteen si-
jaankin, kun pokaalit ovat jääneet saamatta kauden aikaisemmis-
sa formulakisoissa.

GERARD JULIEN

KEURUU | Deltan Otto Loukkalah-
ti suunnisti SM-pronssia erikois-
pitkillä matkoilla Keuruulla sun-
nuntaina. Fiskarilainen jäi 11 ki-
lometrin yhteislähtökilpailussa 
Kangasala SK:n Kristian Kannuk-
selle 26 sekuntia ja Lynxin Jermu 
Kujanpäälle 12 sekuntia.

Deltan lohjalainen Petri Nopo-
nen otti mestaruuden 35-vuotiai-

den 19 kilometrillä. Mestaruuden 
suunnisti myös Deltan Sinikka Il-
laru 55-vuotiassa naisissa. Seura-
kaveri Irmeli Laine sai seitsemän 
kilometrin kisassa pronssia.

Deltan Risto Wessman oli nel-
jäs 60-vuotiaiden kympillä.

Miesten pääsarjassa ruotsalais-
ta IFK Göteborgia edustava Mats 

Haldin oli voitti 23,8 kilometrillä 
kakkoseksi yllättäen sijoittuneen  
loviisalaisen OK Orientin Esa Hut-
tusen 27 sekunnilla. 
  Asikkalan Raikkaan Minna Kaup-
pi otti kolmen vuoden tauon jäl-
keen erikoispitkän matkan toisen 
Suomen mestaruutensa. Hän ku-
kisti peräti yhdeksällä minuutilla 
KooVeen Merja Rantanen.

Deltan Otto Loukkalahti
suunnisti SM-pronssia

MILANO, ITALIA | Henri Häkki-
nen ylsi kolmanneksi ilmakivää-
rin maailmancupissa Milanossa. 
Hän nousi fi naalissa kahdeksan-
nelta sijalta kolmanneksi.

Häkkisen lopputulos oli 697,6 
pistettä. Kisan voitti Kiinan Qi-
nan Zhu 699,1 pisteellä. 

Olympialaisissa ilmakivää-
rin pronssia voittanut Häk-
kinen ei ole aiemmin yltä-
nyt kolmen parhaan joukkoon 
maailmancupissa. – STT

Häkkinen tähtäsi
kolmanneksi
maailmancupissa

RABAT, MAROKKO | Pituushyppää-
jä Tommi Evilä avasi kilpailukau-
den ponkaisemalla neljänneksi 
supergp-kilpailussa Marokon Ra-
batissa. Evilän pisin hyppy kantoi 
789.

Kisa käytiin kevyessä pyörivässä 
tuulessa. Voiton vei ennätyksensä 
838 liitänyt marokkolainen Yahya 
Berrabah. Etelä-Afrikan olym-
piamitalisti Godfrey Mokoena oli 
toinen 817 kantaneella hypyllä ja 
amerikkalainen Miguel Pate kol-
mas (805).– STT

Evilä ponnisti
neljänneksi
Marokossa

MONTMELO | Espanjan Alejandro 
Valverde polki maantiepyöräilyn 
Katalonian ympäriajon voittoon. 
Italian olympiakomitealta hiljan 
kahden vuoden kilpailukiellon 
saanut Valverde sotki 110 kilomet-
rin mittaisen päätösetapilla 19:s.

Valverde on  jatkanut kilpaile-
mista Italian ulkopuolella ja va-
kuuttanut syyttömyyttään.

Jussi Veikkanen oli etapin 47:s 
ja kokonaiskisan 14:s. Veikkanen 
jäi Valverdesta kokonaistuloksissa 
2.46 minuuttia. – STT

Veikkanen 14:s 
Katalonian
ympäriajossa


